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ДИСКУСИЯ

Ка ме лия Ни ко ло ва: Та зи го ди на в рам ки те на юби лей но то 25-о из да ние 
на фести ва ла ре ших ме да напра вим ед на те о ре тич на диску сия, чи я то 
цел е да се ог ле дат дра ма тур гич ни те тен ден ции през фо ку са на се лек-
ци и те на Меж ду на род ния фести вал „Вар нен ско ля то“. Избрах ме те ма та 
за дра ма тур гич ни те тен ден ции, имай ки пред вид ши ро кия ди а па зон на 
по ня ти е то „дра ма тур гия“ днес – от тра ди ци он на та дра ма и за пи са ния 
текст за те а тър до раз лич ни те ви до ве дра ма тур гии, ко и то се из граж дат 
в хо да на са ми те пред став ления. Надя вам се в на шия раз го вор да ко-
мен ти ра ме це лия въз мо жен спек тър на по ня ти е то „дра ма тур гия“ – да 
ог ле да ме тен ден ции, под хо ди и форми. Разби ра се, през то зи фо кус мо же 
да бъ де ви дя но случ ва що то се на фести ва ла през всич ки те зи го дини.

Искам да за поч на с един въпрос от нос но устой чи вост та на дра ма тур-
гич ни те тек сто вете. Какви са при чи ни те един нов дра ма тур ги чен текст 
обик но ве но да не се поста вя от но во и от но во след не го ва та пре миера?

Ру мя на Ни ко ло ва: На исти на го ля ма част от тек сто ве те, вър ху ко и то се 
из граж дат доб ри и ус пеш ни те ат рал ни про ек ти, ня мат пос лед ва щи сце-
нич ни ре а ли зации. Мисля, че мо жем да раз съж да ва ме да ли то ва не е 
за ра ди фак та, че по ве че то от доб ри те съв ре мен ни тек сто ве са мно го 
лич ни, ин тимни. Голе ми ят при мер за то ва са тек сто ве те на Яна Бо ри-
сова. Някак си те ус пя ват да се пре вър нат в те ат рал ни съ би тия са мо ако 
срещ нат под хо дя щия ре жи сьор. В кон крет ния при мер с Яна Бо ри со ва 
то ва е сре ща та ѝ  с Га лин Стоев. Мисля, че ня къ де в та зи ин тим ност на 
емо ци я та, ко я то пре съз да ват те зи тек сто ве се крие от го во рът за що те 
не на ми рат пос лед ва ща ре а ли зация. Може би са мо го ле ми те раз ка зи 
мо гат да имат раз лич ни ин тер пре тации.

Ро мео По пи ли ев: На мен не тол ко ва го ле ми ят раз каз, кол ко то го ле ми ят 
проб лем ми липсва.

Ми ха ил Бай ков: Съв ре мен ни те тек сто ве за те а тър ся каш са пи са ни за 
да де ни хора. Те но сят спе ци фич на енергия. Сами ят пер со наж по ня ко га 
е свър зан пря ко или кос ве но с би огра фи я та на ар тиста ка то жи ва лич-
ност, кой то участ ва в спек та къла. Напри мер в „За теб“ на Яна Бо ри со ва 
има ро ля, ко я то труд но би мог ла да бъ де мис ле на да бъ де изигра на от 
друг ак тьор, ос вен от то зи, кой то я играе – го во ря за Христо Му таф чиев. 
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Не че не е въз мож но, раз би ра се. Но от но во то зи би огра фи чен еле мент 
по ня ка къв на чин на то вар ва в из бо ра, то ва си мисля. Друга ней на пи е са 
„Ти хи, не ви ди ми хо ра“ – текст, кой то аз най-мно го ха рес вам, – съ що та ка 
не на ми ра сво я та пос лед ва ща ре а ли за ция. В слу чая спе ци фич на та ко ла-
бо ра ция меж ду дра ма тур га и ре жи сьо ра мо же би е при чи на та за това.

Ка ме лия Ни ко ло ва: Исто ри я та на дра ма тур ги я та, на те а тъ ра е пъл на с 
тек сто ве, на пи са ни за Са ра Бер нар, за дру ги го ле ми ак тьо ри, а от къ де 
да зна ем, че и „Хам лет“ не е на пи сан кон крет но за ак тьо ра, кой то след 
то ва по ма га да се из да дат пи е си те на Шек с пир, бил е не гов съ рат ник и 
та ка на татък. Дали и в мо мен та не ста ва не що та ко ва, но ние да ня ма ме 
се ти ва, уме ния да препро че тем те зи тек сто ве, да пре вър нем ра бо та та/
сре ща та си с тях в кре а ти вен акт?

Цве та на Ма не ва: Как во но во мо же да се из мис ли, ка то жи ве ем мно го 
зат во ре но, частно? Лите ра ту ра та, ко я то се тво ри, е та ка ва, сти хо ве те 
са та ки ва, дра ма тур ги я та е та кава. Прави се не що, ко е то оста ва ка то 
ед нод невка.

Ан ге ли на Ге ор ги е ва: На мен ми се стру ва, че спе ци фич но то об щу ва не 
меж ду дра ма тур га и ре жи сьо ра или ак тьо ри те е по ка за тел но за из к лю-
чи тел но фраг мен ти ра но то съ щест ву ва не, ко е то имаме. Наисти на сме 
зат во ре ни в мал ки гру пи, ко и то ка то че ли по меж ду си мно го доб ре 
уме ят да об щу ват, но не мо гат да из ля зат от своя ма лък кръг. Или пък 
ста ват труд но раз би ра е ми за дру гите.

Цве та на Ма не ва: То и ня ма как да се из ле зе от та зи група. Съби рат се 
ед ни хо ра, ко и то имат нуж да от та зи обич, от то зи кон такт по меж ду си. 
Но те са ед но зат во ре но об щест во, не при е мат дру ги те, дру ги те не при-
е мат тях.

Ка ме лия Ни ко ло ва: Мо гат да се напра вят ин те рес ни връз ки с ли те ра-
ту ра та или с ки ното. Как напри мер се случ ва на ша та ин тим на сре ща с 
ли те ра тур ни те тек стове? Тя при ли ча ли на кла си ческа та, на мо дер на та, 
на пост мо дер на та, или е нова. Това е го ля мо то те о ре тич но пре диз ви ка-
тел ст во, на ко е то тряб ва да тър сим от говор.

Ро мео По пи ли ев: И три те древ ни ро да – ли ри ка, епос и дра ма, днес 
всъщ ност са об зе ти от ли ри ката. Както по соц в ре ме има ше ед на свен-
ли ва по е ти за ция – по е тич на та дра ма напри мер, се га ця ла та дра ма е 
по е тич на в то зи смисъл.
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Ни ко лай Йор да нов: Раз би рам Ро мео По пи ли ев, той има пред вид су-
бек тив ност та, ко я то днес труд но мо же да бъ де спо де ле на от дру ги те и 
т. н. Но аз искам да ка жа, че има и праг ма тич ни ар гу мен ти за при чи ни те 
съв ре мен на та дра ма труд но да на ми ра път на на ши те сце ни, а след то-
ва и да бъ де поста вя на от но во и от ново. Във всич ки вре ме на пи са не то 
на дра ма е би ло свър за но със сце на та. В Обе ди не но то крал ст во и в 
Гер ма ния напри мер фун к ци о ни ра та зи връз ка и тя е обект на кул тур на 
по ли ти ка. А в на шия кон текст хо ра та, ко и то имат по тен ци а ла да пи шат, 
ряд ко сти гат до истин ски ко ла бо ра ти вен про цес с ар тисти те, ко и то би ха 
им по мог на ли за тях но то из граж да не ка то дра ма турзи. Ако то ва се слу чи, 
то е по-ско ро слу чай но – как то при тан де ма меж ду дра ма тург, ре жи сьор 
и ак тьо ри в спек так ли те вър ху тек сто ве те на Яна Бо ри сова.

Еле на Ан ге ло ва: Се щам се за още един при мер за твор чески тан дем – 
то ва са про дук ци и те на „Ме те ор“ – Ани Ва се ва и Ле о нид Йовчев. Мисля, 
че тях на та ра бо та доста доб ре по каз ва про фи ла на пост д ра ма тич ния те-
а тър, в кой то виж да ме ав тор ст во то на ак тьо ра, ак тьор ска та дра ма тургия. 
Тя се съз да ва от сил на та фи зи ческа ек с пре сив ност, ко я то Ле о нид Йов чев 
та ка ак тив но из пол зва. Мина ла та го ди на те госту ва ха на фести ва ла със 
спек та къ ла „Мал дорор“.

Ка ме лия Ни ко ло ва: Чу дес но, Еле на до ба ви още един пример. Кога то 
има ме дра ма тур ги чен текст, т.е. ко га то има ме ня как ва пред ва ри тел но 
за да де на кон ст рук ция и раз каз, спек та къ лът ги пов та ря в ед на или дру га 
сте пен. А ко га то ня ма ме дра ма тур ги чен текст? Какво се случ ва ко га то 
ня ма ме кон ст рук ция и разказ?

Ве не та Дой че ва: Аз съм склон на да мис ля, че до ри ко га то „ня ма кон ст-
рук ция“, всъщ ност пак има кон ст рукция. Не е въз мож но да има фор ма, 
ко я то да ня ма свои но се щи еле мен ти. В но ви те дра ма тур гии, в но вия 
тип ко му ни ка ция меж ду сце на и зри те ли, в ко и то ся каш ня ма об ща 
кон ст рук тив на ви ди мост за то ва как е из гра де на и дра ма тур гич на та, и 
сце нич на та тъ кан, все пак има ня как ви кон ст рук тив ни еле менти. Но те-
зи но ви прак ти ки да ват ед на мал ко по-еко ло гич на, по-пластич на но ва 
глед на точ ка към кон ст рук тив ни те ма те ри а ли и към ти па кон ст рук ция, 
ко я то те из граж дат. И тя е най-ве че об вър за на спо ред мен с ин ди ви ду ал-
ност та, уни кал ност та и су бек тив ността. Зато ва из г леж да не опре де ли ма, 
труд на за фик си ра не и не ви ди ма, за що то не мо же да бъ де аб со лют но 
уло вен то зи ас пект на пре жи вя ва нето. Ако ар тистът не се на ме си, ня ма 
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да я има та зи флу ид на кон ст рук ция, ко я то до го ля ма сте пен пред по ла га 
не из вест но ст та, из не на да та, про во ка ци я та, ин ди ви ду ал но то, су бек тив-
но то въз при ятие.

Ро мео По пи ли ев: Искам да напра вя ед но обоб ще ние за кон ст рук ци-
ята. Липса та на кон ст рук ция е при зив към зри те ля да съз да де своя 
кон ст рукция. Нали чи е то на кон ст рук ци я та е при зив към ре жи сьо ра да 
я де кон ст руира.

Ве не та Дой че ва: Въпро сът е, че на исти на про ме не на та спе ци фи ка на 
но ва та ком по зи ция и но во то от но ше ние към ма те ри а ла го прев ръ ща в 
тол ко ва ав тен ти чен, ори ги на лен и уни ка лен, че раз би ра се, е по-труд-
но то раз поз на ва не на друг точ но в то зи ма те риал.

Ка ме лия Ни ко ло ва: Пре ди го ди ни на един от ев ро пейски те фести ва ли 
за да до ха въпрос на То мас Остер ма йер по по вод спек та къ ла му по Са ра 
Кейн „Коп неж“ как е ор га ни зи рал ма те ри ала. Той от го во ри и то ва ми 
напра ви го ля мо впе чат ле ние, че „то ва е кон ст рук ция, ор га ни за ция на 
енер ги я та“. Той всъщ ност е ор га ни зи рал енер гиите.

Ни ко лай Йор да нов: За ви си как из пол з ва ме по ня ти е то „кон ст рук ция“. 
Навре ме то има един мно го ва жен спор меж ду струк ту ра листи те и фор-
ма листи те, в кой то струк ту ра листи те насто я ват, че струк ту ра та не е кон-
ст рук ция в сми съл на пост рой ка, а е един или друг опе ра ти вен прин цип 
на ор га ни за ция на еле мен тите. Зато ва мо же да раз поз на ем ка то прин цип 
на из граж да не на спек та къ ла ор га ни зи ра не то на енер ги и те, но ня ма 
да има ме си гур на кон ст рук ция в сми съл на пост рой ка, ко я то мо же да 
онаг ле дим чрез ня ка къв ста ти чен модел.

Ве не та Дой че ва: Пре ди вре ме слу чай но по пад нах на ед но на уч но по-
пу ляр но фил м че; в не го по ка за ха как в пре се че ни го ристи мест ности с 
го ле ми ре ки, къ де то хо ра та от хи ля до ле тия пра вят мосто ве от расти-
тел ност та, за да ко му ни ки рат по меж ду си. Това е тип ли а на, ко я то те 
спли тат и пре вър з ват, та ка че се по лу ча ва един ста би лен мост меж ду 
два та бря га, кой то се хра ни от ко ре ни те на те зи дър вета. Доку мен тал-
ни ят раз каз бе ше как един дя до учи вну че то си как да при вър з ва те зи 
клон ки, как да ги под ряз ва, та ка че те да ста нат устой чив мост. Страш-
но ме по ра зи то зи филм. Мосто ве те на те зи хо ра не са из гра де ни от 
го то ви дъски, а но сят устой чи вост та и жи ла вост та на естест ве ния, на 
при род ния ма те риал. Въпро сът е, че ако чо ве кът не се на ме си, ня ма 
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да го има то зи мост. Той си е в при ро да та, но е и чо веш ко тво рение. 
Да, асо ци а ци я та е мал ко да леч на, но как то са жи ви те зи кон ст рук тив-
ни ма те ри а ли, та ка мо же да бъ де жи ва дра ма тур гич на та кон ст рук ция 
на пред став ле нието.

Ни ко лай Йор да нов: Ин те рес но е да ви дим и как во пред по чи тат зри те-
лите. Тук на фести ва ла мо жем мно го яс но да ви дим кои пред став ле ния 
се пъл нят и на кои оста ват праз ни места. Пълнят се пред став ле ни я та, 
из гра де ни вър ху дра ма тур гич ни тек сто ве, при то ва в по ве че то слу-
чаи пре вър на ли се в кла сика. Дока то за спек так ли те, из гра де ни вър ху 
дра ма тур гии, ро де ни ad hoc в ра бот ния про цес на сце на та, пуб ли ка та 
тряб ва спе ци ал но да се тар ге ти ра и да се по ла гат огром ни уси лия да 
бъ де прив ле чена. Това не зна чи, че те са из лиш ни във фести вал на та 
програ ма, напротив. Но тряб ва да осъз на ва ме ско рости те в раз ви ти е то 
на пуб ли ка та, по-точ но пуб ли ки те; та зи мощ на ма са – мейн ст р ий мът, се 
дви жи (а и още де се ти ле тия напред по мо е му ще се дви жи) от ста ри те 
прин ци пи на кла си ческа та и мо дер на та драма.

Ро мео По пи ли ев: За що то зри те лят по прин цип е мър зе лив, инер тен и 
той тър си не що поз нато. За нас ед но но во не що мо же да е лю бо пит но, 
но за обик но ве ния зри тел…

Ка ме лия Ни ко ло ва: Е не, не ка не под це ня ва ме зри те ля…

Ве не та Дой че ва: Обик но ве ни ят зри тел, кол ко то и инер тен да е той, не 
усе ща как ин те ри о ри зи ра, та ка да се ка же, но ви те не ща, ко и то му се 
пред ла гат, и ка то ги ви ди ня кол ко пъ ти, за поч ва да ги ха ресва. Зато ва и 
фести ва лът му ги пред лага.

Ро мео По пи ли ев: Да, мал ко по мал ко то зи про цес се случ ва, но то ва е 
ужас но дъ лъг процес.

Ми ха ил Бай ков: Мис ля, че ро ля та на фести ва ла, поста вяй ки ак цент вър-
ху ино ва тив ни спек так ли, е да бъ де про вод ник и да бъ де част от те зи 
про цеси. Това е и ро ля та на се лек ци о не ри те, ко и то по ня ка къв на чин 
са част от съ би ра чи те на съ ни ща, от съ би ра чи те на те ат рал ни енер гии 
в Ев ро па и дру ги кон ти ненти. Имен но съ щест ву ва не то на та ки ва гру пи 
око ло фести ва ла, на мал ки об щест ва, по ня ка къв на чин вкар ват в тъ кан-
та на об ща та те ат рал на систе ма у нас но ви и не поз на ти неща. Нямам 
пред ста ва, ако не съ щест ву ва фести ва лът, как да бъ дат пре о до ля ва ни 
де фи ци ти те в те ат рал ни те поз на ния на бъл гар ска та пуб лика.
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Лю бо мир Па ру шев: Ня кои дра ма тур гич ни тек сто ве но сят го ля мо то нас-
лед ст во, те имат ста тут на „кла си чески текст“. А те зи, ко и то не са усто я ли на 
вре ме то, са има ли епи зо ди чен ха рактер. Кога то един текст се е пре вър нал 
в „кла си чески“, той пре диз вик ва да бъ де по ка зан в ня ка къв друг ра курс, 
за то ва той би ва об го ва рян от но во и от ново. Дока то но ви те тек сто ве имат 
по ед на поста нов ка вър ху тях, за що то чрез нея те ве че би ват из кон су ми-
рани. Защо ня кой да поста вя от но во „Хо ра та от Оз“ напри мер, в мо мент, 
ко га то спек та къ лът вър ху та зи пи е са се играе в Те а тър 199.

Ка ме лия Ни ко ло ва: Да, ху ба во е да си при пом ним, че кла си чески те 
тек сто ве имат сво я та исто рия, мно го от хо ра та са ги съпре жи ве ли – те са 
ка то ми то вете. Това се от на ся и за съв ре мен на та кла си ка – все ки поз на ва 
Бе кет по ве че или по-мал ко, или ако не го поз на ва, не си приз на ва – не е 
при лич но да ка жеш, че не поз на ваш „В очак ва не на Го до“. Дока то тек стът 
за те а тър, кой то се га се по я вя ва, не за ви си мо в как ва есте ти ка е на пи сан, 
той ви на ги изиск ва да бъ де и пър во пред ста вен по ня ка къв на чин на 
пуб ли ка та, за да ста не из вестен.

Люд ми ла Ди мо ва: В то зи сми съл бих иска ла да по пи там: как мис ли те, 
да ли са те лит ни те про жек ции на те ат рал ни спек так ли про ме нят усе ща-
не то за те ат ралност?

Цве та на Ма не ва: Те имат пре дим ст во то на круп ния план, на де тай ла и 
раз кад ров ка та, за то ва се ха рес ват мно го на пуб ли ката. Но е впе чат ля ва-
що, че имат ня ка къв въз пи та те лен ефект сред мла да та пуб ли ка. В жи вия 
те а тър пък им пред ла га ме не ща, ко и то про во ки рат въ об ра же ни е то, 
асо ци а тив но то мис лене.

Ка ме лия Ни ко ло ва: Са те лит ни те про жек ции са ед но спе ци фич но съ-
че та ние на те а тър и кино. Аз се изу мя вам от про фе си о на лиз ма на ак-
тьо ри те, ко и то виж да ме в про дук ци и те на На ци о на лен те а тър Лон дон 
на жи во. В то зи фор мат ак тьо рът играе и за те а тър, и за ки но. А то ва е 
мно го труд но, за що то той ед нов ре мен но играе за зри те ли те в ка мер на та 
или го ля ма та за ла, а е сни ман и в кру пен план, как то в ки ното. Това е за 
зри те ля на пър вия ред на ка мер на та или го ля ма та за ла, как то и за ано-
ним ния зри тел в ки но са ло ни те – из к лю чи тел но майстор ст во да игра еш 
ед нов ре мен но в два та ре гистъ ра, висш пи лотаж.

Асен Тер зи ев: Аз исках са мо да до ба вя, че дру го ин те рес но и важ но не-
що, ко е то допри на сят те зи са те лит ни из лъч ва ния, за що то те са всъщ ност 
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(каз вам го без иро ния, въпре ки че мо же да проз ву чи та ка) по-лук соз ни ят 
ва ри ант на то ва, ко е то е бъ де ще то на те а търа. Не че ще от ме ни жи вия 
те а тър на пълно. Сате лит ни те из лъч ва ния поз во ля ват да гле даш не са мо 
ед но кон крет но пред став ле ние, но да ви диш и не ща, ко и то са око ло не го, 
за що то вся ка ед на про дук ция е прид ру же на от съ път ст ва щи ма те ри а ли – 
ин тер вю с ав то ра, раз го во ри те меж ду еки па и т. н. Тези съ път ст ва щи ма-
те ри а ли съ щев ре мен но де кон ст ру и рат ня как си дра ма тур ги я та по един 
за ба вен начин. Но за се га са те лит ни те из лъч ва ния са не що, ко е то са мо 
най-мощ ни те те ат рал ни ком па нии мо гат да си поз волят. За по-мал ки те 
все по-по пу ля рен ста ва лайв ст р ий мин гът на те ат рал ни спек такли. Някои 
се по лу ча ват мно го доб ре, дру ги не тол кова.

Ни ко лай Йор да нов: Аз мис ля, че са те лит ни те из лъч ва ния на те ат рал ни 
спек так ли след ня кол ко го ди ни ще про ме нят те ат рал ния лан д шафт нав-
ся къ де по све та, за що то все ки един местен те а тър ще си да де смет ка, 
че той ня ма ре сурс от та къв ранг да пра ви кла си чески про из ве де ния, но 
пък в за мя на на то ва ще се на со чи към но ва дра ма тур гия, ко я то ще бъ де 
ин те рес на за ло кал ния му кон текст.

Ка ме лия Ни ко ло ва: Ка то че ли най-устой чи ви ят въпрос, кой то се от крои в 
диску си я та за дра ма тур гич ни те тен ден ции днес бе ше въпро сът за про це-
си те в раз лич ни те ви до ве дра ма тур гии и спе ци ал но за стра те ги и те им да 
постиг нат ак ту ал ност и съв ре мен ност, т.е. до кол ко те са прив ле ка тел ни и 
не об хо ди ми, от ед на стра на за оне зи, ко и то ги пра вят – ав то ри, ак тьо ри, 
ре жи сьо ри, ви зу ал ни ар тисти, и от дру га – за пуб ли ка та, за днеш ни те 
зри тели. Мисля, че от го во ри те ще ги на ми ра ме от но во и от но во, на дя-
вам се – и в бъ де щи те из да ния на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско лято“.
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