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ОТ РЕДАКТОРИТЕ

Насто я ща та книж ка по мест ва док ла ди и диску сия от те о ре тич на кон фе-
рен ция в рам ки те на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско 
ля то“ 2017. Участ ни ци те в нея са при съст ва ли на по ве че то от 25-те из-
да ния на фести ва ла в раз лич но ка чест во – ка то не го ви ор га ни за то ри, 
се лек ци о не ри, наб лю да тели.

Те ма та на кон фе рен ци я та, реф лек ти ра ща вър ху дра ма тур гич ни те тен-
ден ции в съв ре мен ния те а тър, пред ста вен в програ ми те на фести ва ла, 
е ин те рес на с пре диз ви ка тел ст во то за въз мож ни раз ши ре ния на по ня-
ти е то „дра ма тур гия“. Днес то ве че об х ва ща не са мо на пи са ни те тек сто ве 
за те а тър, но и адап та ци и те за сце на, ко ла жи те, сце нар ни те пла но ве за 
пер фор ма тив ни ак ции или им про ви за ции, как то и дра ма тур ги и те, ро де-
ни в хо да на съз да ва не на са ми те пред став ления. Култур на та си ту а ция, 
в ко я то жи ве ем, а и са ма та те ат рал на прак ти ка ни пред ла гат мо зай ка от 
раз лич ни ви до ве дра ма тур гии, как то и все въз мож ни на чи ни за тех ни те 
раз гръ ща ния на сце ната. Днес сце на та не просто из го ва ря, онаг ле дя ва 
или ин тер пре ти ра тек ста за те а тър, но се прев ръ ща и в ге не ра тор на 
но ви дра ма тур гич ни идеи и под ходи. Същност ни ят въпрос се га е: как во 
се случ ва с дра ма тур ги я та, поз на та ни от кла си ческа та и от мо дер на та 
епо ха, във вре ме то на пост д ра ма тич ния те атър? Може ли да го во рим за 
пост д ра ма тур гия в мно гоб рой ни те пер фор ма тив ни, тан цо ви и ви зу ал ни 
фор ми, ко и то за ли ват съв ре мен ни те сце ни? А как во се случ ва с дра ма-
тур гич но то нас лед ст во след то зи пер фор ма ти вен об рат, но съ що и след 
ди ги тал ния об рат в съв ре мен на та кул тура?

Пуб ли ку ва ни те док ла ди и про ве де на та диску сия се опит ват да реф лек-
ти рат вър ху ня кои ас пек ти на те зи въпро си, а и на про из вод ни от тях, 
пред ста вяй ки глед на та точ ка на сво и те ав тори. Те са част от де ба та, 
кой то бъл гар ско то те ат роз на ние про веж да на раз лич ни те о ре тич ни и 
диску си он ни фо ру ми, в раз лич ни фор ма ти и гру пи от участ ници. Между-
на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ е ед на от плат фор ми те 
за под дър жа не на то зи те о ре ти чен и кри ти чески де бат чрез еже год ни 
кон фе рен ции и се ми на ри вър ху ак ту ал ни те ми и проб ле ми на те ат рал-
но то из куст во. В та зи кон фе рен ция ос нов ни те участ ни ци са пре дим но 
те ат ро ве ди – пре по да ва те ли, из с ле до ва те ли и те ат рал ни кри ти ци, про-
фе си о нал но свър за ни с два та ос нов ни цен тъ ра у нас, ар хи ви ра щи и ана-



ли зи ра щи те а тъ ра – ка тед ра „Те ат роз на ние“ към НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“ 
и сек тор „Те а тър“ към Ин сти ту та за из с лед ва не на из куст ва та към БАН.

Из да ва не то на книж ка та от кон фе рен ци я та е съв мест на ини ци а ти ва 
на фести ва ла с фон да ция „Homo Ludens“. Това съ що е дъл гос роч но 
сът руд ни чест во, плод на ко е то ве че е пуб ли ку ва не то на сбор ни ка „Те ат-
рал на та прак ти ка през пър во то де се ти ле ти е на XXI век“ (2012), как то и 
по месте ни те в спи са ние „Homo Ludens“ диску сии, про ве де ни в рам ки те 
на фести ва ла: „В па мет на ед но по ко ле ние“ (бр. 16/2012), „Фести ва ли те: 
кул тур ни ин дуст рии и/или кре а тив ни прост ран ст ва“ (бр. 17/2014), „Ре жи-
сьо рът в съв ре мен ния те а тър: тра ди ции и про ме ни“ (бр. 19/2017). Тези 
пуб ли ка ции да ват въз мож ност пов диг на ти те въпро си и пред ло же ни те 
им от го во ри да достиг нат до мно го по-ши рок кръг за ин те ре су ва ни чи-
та те ли, а и да оста нат ка то до ку мен ти ра ни съ би тия във вре мето.

Ка ме лия Ни ко лова

Ни ко лай Йор данов
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КАК ДА МИСЛИМ ПОНЯТИЕТО „ДРАМАТУРГИЯ“ ДНЕС?
НАБЛЮДЕНИЯ ПРЕЗ ФОКУСА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

НИ КО ЛАЙ ЙОР ДАНОВ

Па ра док сът днес е в то ва, че ние раз би ра ме, че жи ве ем във вре ме на 
ма щаб ни со ци о кул тур ни про ме ни, но те са тол ко ва бър зи, че не мо жем 
докрай да се из пъл ним с раз би ра не за тях на та същ ност. Подоб на кон-
ста та ция ва жи и за то ва, ко е то тра ди ци он но на ри ча ме дра ма тургия. 
Поня ти е то от дав на е на пус на ло тес ни те гра ни ци на дра ма тур гич ни твор-
би, ко и то зах ран ват те ат рал ния ре пер то ар, а об х ва ща мно го по-ши рок 
спек тър от упот реби. Те, от своя стра на, не из беж но се свър з ват с дру ги 
ко ре ла тив ни по ня тия, ко и то най-често се от на сят до ком по зи ци я та, 
дейст ви е то или раз каза. Но и те са се про ме ни ли в съв ре мен ни те сце-
нич ни прак ти ки, по ня ко га до не уз на ва емост.

Об раз но ка за но, как то кла си ческа та, та ка и мо дер на та дра ма тур гия мо-
жем да опри ли чим на вла ко ва ком по зи ция, ко я то ми на ва пред очи те на 
наб лю да ва щия (зри те ля). В та зи ме та фо ра се съ дър жа Аристо те ло ва та 
идея за ця лост (на ча ло, сре да и край), ка то е за гат на та и ди на ми ка та на 
дейст ви е то, а пре жи вя ва ни я та и мис ли те на хо ра та вът ре във вла ка, а и 
на те зи, ко и то ги наб лю да ват от вън, да ват яс на пред ста ва за про ти чащ 
ин тен зи вен живот. Съдбов но то или исто ри ческо то съ би тие, т.е. на ме са-
та на съд ба та или на исто ри я та в то зи акт ед нов ре мен но на ди на мич но 
дейст вие и на съ зер ца ние, пък е връз ка та с жи во та и све та в един он-
то ло ги чен смисъл.

Но съв ре мен ни ят те а тър все по ве че се от каз ва от на ме са та на Съд ба та 
или на Исто ри я та, за що то те на пом нят за deus ex machina. Това оз на ча-
ва, че до ри мо дер на та дра ма от Иб сен до Брехт ве че ни из г леж да ка то 
из куст ве но кон ст ру и ра на (ко е то не оз на ча ва, че не мо же да ни въл ну ва 
дъл бо ко). Абсур дисти те и най-ве че Бе кет прекра тя ват имен но те зи на-
ме си на Съд ба та и на Исто ри ята. След дра ма та на аб сур да ка то че ли 
ви на ги ве че ста ва ду ма за тра ди ци он на (об х ва ща ща кла си ческо то, но и 
мо дер но то дра ма тур гич но нас лед ст во) или за постаб сур дист ка дра ма-
тургия. Да не го во рим, че т. нар. от X.-Т. Ле ман пост д ра ма ти чен те а тър 
ни пред ла га ед на ла ви на от дра ма тур гич ни фор ми, ко и то да леч не се 



10

за до во ля ват с та зи исто ри ческа ло ги ка в раз ви ти е то на дра ма та, за що-
то от ли чи тел ни ят бе лег на пост д ра ма тич ния спек та къл спо ред Ле ман 
е пер фор ма тив ност та, ко я то не се из в ли ча чрез ин тер пре та ция на на-
пи са на та дра ма. „Съ щев ре мен но но ви ят текст за те а тър, кой то от своя 
стра на не из мен но реф лек ти ра вър ху соб ст ве на та си ор га ни зи ра ност 
ка то ези ков кон ст рукт, е ве че не-дра ма ти чен текст за те а тър“1. Въве де-
ни ят от Ле ман тер мин (1999)2, как то и дру ги сход ни по ня тия изигра ват 
зна чи тел на ро ля за исто ри зи ра не то на един про цес на от къс ва не то на 
те ат рал на та сце на как то от кла си ческа та дра ма тур гич на фор ма, та ка и от 
мо де ла на мо дер на та дра ма. (Ле ман има съз на ние за то ва, че на ли чи е то 
на пост д ра ма тич ни фор ми не прекра тя ва съ щест ву ва не то на дра ма тич-
ния те а тър; те съ щест ву ват ед нов ре мен но, но дра ма тич ни ят те а тър се 
прев ръ ща в си но ним на мейн ст р ийм.) Зато ва днес ние осе за тел но чув-
ст ва ме нуж да та от но во по ня тие или по-точ но от но ви по ня тия, с ко и то 
да мис лим за ви до ве те дра ма тур гии, ко и то ни пред ла гат съв ре мен ни те 
те ат рал ни прак тики.

Как во е доста тъч но яс но от един бърз гло ба лен об зор на настъ пи ли те 
про мени? Първо, че по ня ти е то дра ма тур гия не се от на ся един ст ве но 
са мо за ма те ри а ла, вър ху кой то е из гра ден те ат рал ни ят спек та къл (и 
кой то ма те ри ал съ дър жа a priori ня как ва дра ма тур гич на мат ри ца); днес 
го во рим ве че и за „дра ма тур гия на пред став ле ни е то“. Това но во по ня тие, 
ко е то на пос ле дък се на ла га, оз на ча ва не що по ве че от т. нар. „сце ни чен 
раз каз“, кой то се от на ся до сце нич на та кон кре ти за ция и ин тер пре та ция 
на дра ма тур гич ния ма те ри ал, сто ящ в ос но ва та на те ат рал ния спек та-
къл. „Дра ма тур гия на пред став ле ни е то“ ак цен ти ра вър ху съз да ва не то 
на зна че ния и тях на та ор га ни за ция в хо да на са мия сце ни чен акт, а то ва 
включ ва как то по ли фо нич ност та на раз лич ни те зна ко ви систе ми на сце-
на та, та ка и ва ри а тив ност та при тях но то ре кон ст ру и ра не ка то зна че ния 
и сми съл от зри те лите.

Вто ри ят общ из вод, кой то мо жем да напра вим, е, че по ня тия, из пол з ва щи 
пред став ка та пост-, ка то напри мер пост д ра ма тур гия, пост д ра ма тур гич но 
и т. н., мо гат да ни да дат доб ра пред ста ва за един исто ри чески про цес, но 
пред по ла гат опас ност та да „сплескат“ раз ли чи я та на кон крет ни те прак-

1 Ле ман, X.-Т. Пост д ра ма тич ни ят те атър. Пролог. Превод А. Ге ор ги е ва. – Homo 
Ludens, 11, 2005, с. 68.

2 Lehmann, H.-T. Postdrama  c Theatre. Routledge. UK, USA and Canada. 2006.

ФЕСТИВАЛЪТ: ВИТРИНА НА ДРАМАТУРГИИ
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ти ки, ко и то се раз гръ щат пред очи те ни. Както ка за Пат рис Па вис ка то 
спе ци а лен гост на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ 
през 2014 г., „Труд но е да обоб щя раз лич ни те пре диз ви ка тел ст ва, но ед но 
от ос нов ни те… е да из ле зем от рус ло то на фор ма лиз ма и праз но та та на 
пост д ра ма тич но то“3. Съмня вай ки се, че по ня ти е то „пост д ра ма тур гия“ 
ня ма просто да оз на чи тек сто ве те за те а тър, ко и то фун к ци о ни рат във 
вре ме то на пост д ра ма тич ния те а тър, П. Па вис пред по чи та да го во ри за 
не од ра ма тур гия или за но ви дра ма тур гии, чрез ко и то об х ва ща раз лич ни 
но ви ас пек ти на дра ма тур гич но то: devised theatre, пост на ра тив на дра ма-
тур гия, пер фор ма тив на дра ма тур гия, ви зу ал на дра ма тур гия, дра ма тур-
гия на тан ца, до ри дра ма тур гия на ак тьо ра и дра ма тур гия на зри те ля4. 
Можем да ка жем, че във всич ки те зи ас пек ти, за ко и то го во ри Па вис, на 
пре ден план из ли зат ка те го рии, свър за ни с про ти ча не то и тра е не то, а не 
тол ко ва те зи, препра ща щи към пост рой ка та, кон ст рук ци я та на то ва, ко е-
то на ри ча ме „дра ма тур гия“. С дру ги ду ми, днес по-адек ват ни се оказ ват 
вре ме ви те, от кол ко то кон ст рук тив ни те пред ста ви за дра ма тургия. Както 
приз на ва един от яр ки те пред ста ви те ли на пост д ра ма тич ния те а тър 
Тим Ечълс (кой то е сред съз да те ли те на спек та къ ла „Праз на исто рия“ 
на тру па та Forced Entertainment, госту ва ла през 2013 г. на фести ва ла): 
„От не ни мно го го ди ни да раз бе рем, че то ва, с ко е то най-мно го си има-
ме ра бо та е вре ме то“5.

И още един тре во жен въпрос: на исти на ли из б ро я ва не то на ви до ве-
те дра ма тур гия, ко и то пред по ла гат раз лич ни те во де щи прин ци пи на 
из граж да не на пред став ле ни е то, е доста тъч но за тях но то раз би ране? 
Разби ра се, осъз на ва не то им и тех ни ят ана лиз на ме та ем пи рич но ни во 
е ва жен те о ре ти чен принос. Но факт е съ що та ка, че все ки от те зи по-
ди фе рен ци ра ни ети ке ти, ка то да ре чем, „пер фор ма тив на дра ма тур гия“, 
по би ра в се бе си мно жест во и твър де раз лич ни прак тики. Как да из ле зем 
то га ва от та зи за дъ не на ули ца, без да из па да ме в край ност та, че дра ма-
тур ги я та днес мо же да бъ де раз б ра на един ст ве но и са мо на ем пи рич но 

3  Сре ща с Пат рис Па вис в рам ки те на 22-то из да ние на МТФ „Вар нен ско ля то“, 
юни 2014. – Homo Ludens, 18, 2015, с. 92.

4  Па вис, П. Но ва дра ма тургия. Превод от френ ски Ми ха ил Бай ков. – Homo 
Ludens, 18, 2015, с. 79–86.

5  Ечълс, Т. Ра бо та с вре мето. Лекция-пър фор манс, из не се на от не го на кон-
фе рен ци я та „Ев ро пейска та дра ма тур гия през 21. век“. Превод от ан г лийски 
Ата нас Игов. – Homo Ludens, 19, 2015, с. 194.
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ни во без въз мож ности за обоб ще ния и ге не ра ли зации? Мисля, че ка те-
го ри чен от го вор към днеш на да та все още не е да ден на то зи проб лем 
и то ва е ед но от ос нов ни те пре диз ви ка тел ст ва пред съв ре мен но то те ат-
роз нание. Сами ят П. Па вис фор му ли ра проб ле ма по след ния на чин: „…
все още си слу жим с ин ст ру мен ти те за ана лиз на пред став ле ни я та, при 
ко и то е ос нов на фи гу ра та на ре жи сьо ра, кой то ор га ни зи ра всичко. Но ве-
че не съ щест ву ва иде я та за дра ма тур ги чен ана лиз, при кой то всич ко се 
на вър зва. Имаме ед на фраг мен ти ра на Все ле на“6. Всъщ ност то ва, ко е то 
сме напра ви ли до се га в об ласт та на дра ма тур гич ния ана лиз, е да за ме-
ним фи гу ра та на дра ма тур га – ав тор на тек ста (ма те ри а ла) за те а тър, с 
фи гу ра та на ре жи сьо ра – ав тор на те ат рал ния спек такъл. Но виж да ме как 
пред очи те ни се раз ви ват как то пост д ра ма тич ни, та ка и пост ре жи сьор ски 
сце нич ни фор ми и те изиск ват сво и те раз лич ни обяс нения. На то зи етап 
мис ля, че е важ но да се вгле да ме в ед на или дру га кон крет на кар ти на, 
спо кой но да вник нем в раз лич ни те те ат рал ни фе но ме ни, ко и то ни за-
о би ка лят, а обоб ще ни я та ще дой дат как то ви на ги след вре ме в хо да на 
исто ри ческо то им ос мис ляне.

* * *

Та ка ва кон крет на кар ти на за бъл гар ския кул ту рен кон текст пред став ля-
ва Меж ду на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“, съ би ращ в 
най-го ля ма въз мож на сте пен ло кал ни, на ци о нал ни и ин тер на ци о нал ни 
сце нич ни прак ти ки през сво е то съ щест ву ва не от чет върт век насам.

Още на пър во то из да ние на фести ва ла през 1993 г., ко е то се състои са мо 
от бъл гар ски спек так ли, мо жем да ви дим ед на из к лю чи тел но пъст ра 
кар тина. Наред с ре ин тер пре та ци и те на мо дер ни пи е си, пре вър на ли 
се в съв ре мен на кла си ка („Ва са Же лез но ва“ от Гор ки, реж. Кр. Спа сов; 
„При каз ки от Ви ен ска та го ра“ от Шниц лер, реж. Кр. Аза рян; „Ужас ни-
те ро ди те ли“ от Кок то, реж. В. Ви хъ ро ва), се от кро я ват и ав тор ска та 
сце нич на адап та ция („Гре хът Ку цар“ на Ив. Доб чев и „Гре хът Зла тил“ 
на М. Мла де но ва от програ ма та на ТР „Сфу ма то“ „Йов ков“; „Хам лет“ 
по Шек с пир на Алек сан дър Мор фов), и дра ма тур ги я та на им про ви за-
ци я та („Ули ца та“ на Те ди Москов) или на ко ла жа („Па да не то на Икар“ 
по Бер г ман и Ра дич ков, реж. Ив. Доб чев). Във фести вал ния афиш на 

6  Сре ща с Пат рис Па вис в рам ки те на 22-то из да ние на МТФ „Вар нен ско ля то“, 
юни 2014. – Homo Ludens, 18, 2015, с. 95.
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пър во то му из да ние за ед но с ре пер то ар ни те из бо ри на  на ло жи ли те се 
ве че ре жи сьор ски име на се виж дат и пред по чи та ни я та на най-мла ди-
те ре жи сьо ри по то ва вре ме – на Иван Пан те ле ев „Че хов ревю. Пол и 
коп неж в тек сто ве те на Че хов“ – ав тор ска адап та ция-ко лаж, и „Вой цек“ 
на Г. Бюх нер, реж. Г. Сто ев, в кой то ре жи сьо рът е ав тор ос вен на поста-
но въч но то ре ше ние и на сце нич ния ва ри ант, и на сце ногра фи ята. Ясно 
е, че та зи ре пер то ар на кар ти на е за да де на из ця ло от ре жи сьор ски те 
тър се ния в на ча ло то на 90-те. Тога ва имен но ре жи сьо ри те при те жа ва-
ха ам би ци я та, а и уме ни я та, да съз да ват дра ма тур ги я та на сце нич но то 
про из ве де ние чрез свръ хин тер пре та ции и адап та ции на кла си чески и 
мо дер ни тек сто ве, но и чрез тях но то де кон ст ру и ра не, пре мон ти ра не и 
ко ла жи ра не, как то и чрез втъ ка ва не на соб ст ве ни дискур сив ни и игро ви 
еле мен ти в тях. Като по ло жи те лен ре зул тат от та зи ре жи сьор ска до ми на-
ция мо жем да по со чим как то пре от кри ва не то на ве че поз на ти тек сто ве 
(Кр. Спа сов напри мер из ва ди Гор ки от кли ше то на со ци а листи ческия 
ре а ли зъм; М. Мла де но ва и Ив. Доб чев де мон ст ри ра ха раз лич ния про чит 
на един ли те ра ту рен текст чрез смя на на оп ти ка та към пер со на жи те и 
съ би ти я та: Ку цар вместо Ал бе на, Зла тил вместо Бо ря на), та ка и лан си-
ра не то на но ви дра ма тур гич ни прин ци пи (ко ла жи те, им про ви за ци и те 
и т. н.). Отри ца тел ни те пос лед ст вия от ав тор ския ре жи сьор ски те а тър 
мо жем да тър сим в из вест но то от д ръп ва не от те ат рал на та сце на на пи-
ше щи те ли те ра ту ра, тъй ка то те се чув ст ва ха до ня къ де пре неб рег на ти, 
а и не под гот ве ни, в те зи про це си на тран с фор мации.

Ав тор ски ят ре жи сьор ски те а тър про дъл жи да бъ де до ми ни ра ща тен ден-
ция и през след ва щи те из да ния на фести вала. Разби ра се, с из ли за не то 
от фа за та на тър се не на ра ди кал но нов сце ни чен език (про цес, кой то 
поприк лю чи ня къ де към края на 90-те) бъл гар ски ят те а тър посте пен но се 
вър на към поз на ти дра ма тур гич ни сте ре о типи. Зато ва във фести вал ни те 
афи ши на ред с но ви те и дръз ки сце нич ни ин тер пре та ции на ве че ут вър-
де на дра ма тур гия (ка то „Яну а ри“ от Ра дич ков, реж. Ст. Кам ба рев; „Све-
кър ва“ от Стра ши ми ров, реж. Б. Бог да нов; „Хам лет“ по Шек с пир, реж. 
Л. Аба джи е ва и др.) мо гат да се ви дят и заг ла вия, ко и то се връ щат към 
из пъл не ния с рес пект про чит на кла си ка та („Виш не ва гра ди на“ от А. 
П. Че хов, реж. Кр. Аза рян; „Сте ла“ от Гьо те, реж. Н. По ля ков; „Мал ки ят 
Ейолф“ от X. Ибсен, реж. Пл. Мар ков, и др.) или от кри ва не то на но ви, 
съв ре мен ни дра ма тур гич ни тек сто ве („Части те на нощ та“ от Г. Те нев, реж. 
Я. Гър дев; „Апо ка лип си сът ид ва в 6 ве чер та“ от Г. Гос по ди нов, реж. 
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М. Мла де но ва; „Мо но ло зи за ва ги на та“ от Е. Ен с лър, реж. Г. Сто ев и др.). 
Най-ин те рес ни те от кри тия в то зи пре ди всич ко ре жи сьор ски те а тър мо-
жем да ви дим в дра ма тур ги я та на са мо то пред став ле ние, ко я то се гра-
де ше вър ху тър се ни те ар хе тип ни афек ти в ин тен зив ния пси хо фи зи чески 
сце ни чен жи вот (най-сил но из пол з ва на в поста нов ки те на ТР „Сфу ма то“ 
или в пос лед ния спек та къл на Ст. Кам ба рев „Три сест ри“ от Че хов), но 
съ що и вър ху ос во бо де ни те по то ци ли бид на енер гия на сце на та (напри-
мер в мо нос пек так ли те на М. Кур кин ски; „Ар хе о ло гия на съ ну ва не то“ 
по Ив. Ви ри па ев, реж. Г. Сто ев; „Пси хо за 4:48“ от С. Кейн, реж. Д. Шпа то-
ва), как то и вър ху усе ща ни я та и пред ста ви те, съз да де ни от дви же ни е то 
и фи зи кал ност та („Бит“ на В. Ви хъ ро ва; „До мът на Бер нар да Ал ба“ по 
Лор ка, реж. Е. Па на йо то ва; съв ре мен ни ят танц на Г. Бо ри со ва) или от 
спе ци фи ка та на играл но то прост ран ст во (напри мер кре а тив ни ят тан дем 
меж ду ре жи сьо ра Я. Гър дев и сце ногра фа Н. То ро ма нов в „Бастард“ – 
ко лаж от тек сто ве, или „Ма рат/Сад“ от П. Вайс). Тряб ва да от бе ле жим и 
тен ден ци я та, за бе ляз ва ща се през пос лед ни те го ди ни, в ко я то сил на та 
до ми на ция на ре жи сьо ра за поч ва да се съв местя ва с та зи на но во от-
кри тия, ин те ре сен сам по се бе си дра ма тур ги чен текст, кой то за да ва и 
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ос нов ния дра ма тур ги чен прин цип на те ат рал ния спек та къл – та ки ва са 
напри мер спек так ли те „Пу хе ни ят“ от М. Мак до на, реж. Я. Гър дев, „Ко-
за та, или коя е Сил вия“ от Е. Ол би, реж. Я. Гър дев, или три ло ги я та на 
Я. Бо ри со ва „Мал ка пи е са за дет ска стая“, „При ят ност раш но“ и „Хо ра та 
от Оз“, реж. Г. Стоев.

През 2008 г. във фести вал на та програ ма се обо со бя ва мо ду лът Шо у кейс, 
кой то съ би ра ино ва тив ни сце нич ни фор ми, съз да де ни от бъл гар ски 
ар тисти. Въпре ки че той включ ва и спек так ли, из гра де ни вър ху тра ди-
ци он на дра ма тур гия, ка то ця ло ма те ри а лът, кой то е в ос но ва та на те зи 
спек так ли, е по-раз личен. Най-об що мо же да се ка же, че то ва е те а тър, 
в кой то спек та къ лът сам изоб ре тя ва сво я та дра ма тур гич на ос нова.

Съв ре мен ни ят танц, пред ста вен от тан де ма Ви о ле та Ви та но ва и Ста нис-
лав Ге на ди ев, про дук ци и те на Де ри да денс цен тър и на дру ги тан цо ви 
сдру же ния са до бър при мер за ек с пре сив но-об раз но въз дейст вие вър-
ху зри те ля, ко е то раз чи та на по то ка от ви зу ал ни об ра зи (не ор ди нер ни, 
при чуд ли ви, по ня ко га ек с це сив ни), ро де ни от им пул си те, жесто ве те и 
дви же ни я та на тя ло то в ед но аб ст рак т но прост ран ство. Отли ча ва щи се 
спек так ли, из гра де ни вър ху по доб на тан цо во-ви зу ал на дра ма тур гия, 
ро де на в хо да на са мо то съз да ва не на спек та къ ла, са напри мер „Void“ 
(кон цеп ция М. Йор да нов, хо ре огра фия и из пъл не ние В. Ви та но ва и Ст. Ге-
на ди ев) или танц-ин ста ла ци я та „Hack“ (ре жи сьор и хо ре ограф Ж. Же-
ляз ков, из пъл не ние П. Му ко ва). Това са ка мер ни и срав ни тел но крат ки 
сце нич ни фор ми, хиб рид меж ду пер фор ма тив ни и тан цо ви прак тики. 
Драма тур ги я та им е сил но под чи не на на ня ка къв ос но вен те лес но-прост-
ран ст вен об раз(и) и на во де ща идея/и за дви же ние. В из вестен сми съл 
тях на та от но си тел но крат ка вре ме ва про дъл жи тел ност е пре допре де ле на 
от не въз мож ност та дра ма тур ги я та им да се раз вие от въд те лес но-прост-
ран ст ве но-дви жен ческа та кон кре ти за ция на во де щи те об ра зи и идеи. 
Този вид дра ма тур гия, раз би ра се, не на по до бя ва кон ст рук ци я та на 
раз ка за, а се ро дее по-ско ро с му зи кал на та ком по зи ция или по е тич на та 
твор ба, ко я то раз чи та на по то ци те от асо ци а ции, усе ща ния и алюзии.

В най-чист вид т.нар. „пер фор ма тив на дра ма тур гия“ мо же да се ви ди 
в ра бо та та на Иво Дим чев, пред ста вян в програ ми те на шо у кей са с ня-
кол ко свои спек та къ ла: „Som Faves“, „I-on“, „Опер вил“ и „Songs from my 
shows“. Движей ки се меж ду гра ни ци те на фи зи ческия те а тър и во кал но то 
из куст во, И. Дим чев всъщ ност е ро ден пър фор мър, тър сещ то тал на та 
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из раз ност и пости гащ сце нич но при съст вие с мно го ви со ка сте пен на 
ек с пре сив ност и ин тен зи тет. В то зи вид ра бо та кон цеп ту ал ни ят еле мент, 
дра ма тур ги я та на пред став ле ни е то и са мо то из пъл не ние труд но мо гат да 
бъ дат раз де ле ни; те се преп ли тат в ед на то тал на ар тистич на из раз ност, 
ко я то се нуж дае от сце на, за да се ре а ли зи ра пред пуб лика. Спек так ли-
те, ко и то съз да ва И. Дим чев, де мон ст ри рат сил но ин ди ви ду а лен стил 
и са чист при мер за свър з ва не то на ав тор, поста нов чик и пър фор мър 
в ед на сце нич на фи гура. Драма тур ги я та на не го ви те пред став ле ния е 
ин ту и тив но из гра де на от ек с пре сив ни те ре ак ции на не го во то тя ло и 
глас; тя оста вя впе чат ле ние, че е ро де на от ин сти н к т ив ни те им пул си и 
им про ви за ци и те на сце на та, но в ос но ва та ѝ стои мно го яс но за да де на та 
кон цеп ту ал на по со ка и стрик т но то вре ме во раз мер ва не на игро ви те и 
ек с пре сив ни те мо менти.

Дру га ин ди ви ду ал на фи гу ра, ко я то не кол кократ но при съст ва в програ ми-
те на шо у кей са е ви зу ал ни ят ар тист Ве не лин Шу релов. Него ви те про ек ти 
„Man ex machinа“, „Zoom in“ и „Ро тор“ са ком би на ция меж ду ин ста ла ция 
и пър фор манс, обик но ве но вдъх но ве ни от при чуд ли ви връз ки меж ду 
чо веш ко то тя ло, ме ха низ ми те и тех но ло ги и те. В те зи сце нич ни фор ми 
В. Шу ре лов се про я вя ва ка то кон цеп ту а лен ар тист, кой то има по тен ци-
а ла да из гра ди и дра ма тур ги я та на пер фор ма тив на та ак ция и на ин ста-
ла ци я та; той тръг ва от ед на или дру га ви зу ал на идея и пости га ней на та 
кре а тив на ре а ли за ция в прост ран ст во то, про во ки рай ки не о чак ва на 
съ би тий ност око ло нея.

Съв ре мен ни ят танц, пър фор ман сът и ин ста ла ци я та се наста ня ват в по-
ле то, обоз на ча ва но ка то „те а тър“ през пос лед ни те двай се ти на го ди ни 
в Бъл гария. Обсто я тел ст во то, че по ве че то им заг ла вия са на ан г лийски 
език, е сим п то ма тич но – то не просто за гат ва, че са при це ле ни в чуж-
до е зич на пуб ли ка и към те зи бъл гар ски зри те ли, ко и то ве че се чув ст ват 
граж да ни на све та, но и сиг на ли зи ра, че тех ни ят ху до жест вен из раз не 
раз чи та на го во ри мия език. Разби ра се, то ва са хиб рид ни сце нич ни фор-
ми, но ос вен че пред став ля ват те о ре тич но пре диз ви ка тел ст во са ми по 
се бе си, поста вят и въпро са за дра ма тур ги я та на вся ко пред став ле ние, 
ко я то има сво я та ви зу ал на, дви жен ческа и пер фор ма тив на спе ци фика.

Би след ва ло да се от крои и още един дра ма тур ги чен прин цип – то зи, 
на кой то раз чи тат вер ба тим спек так ли те на Не да Со ко лов ска и ней на та 
тру па „Vox Populi“. „Яце фор каш“, „Не ви ди ми № 3“, „Але, хоп – по ви со ко 
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опъ на та тел“ и „Мир вам“ участ ват в раз лич ни те из да ния на те ат рал ния 
шо у кейс. В слу чая с вер ба тим дра ма тур ги я та има ме ра бо та с мон таж 
на дейст ви тел но из ре че ни ду ми от ре ал ни хо ра, ин тер вю и ра ни от съз-
да те ли те на спек так ли те. Т.е. то ва е дра ма тур гия, ко я то не про ду ци ра 
фик ци о нал на дейст ви тел ност, а иска да по ка же проб ле ми те на хо ра та и 
све та та ки ва, как ви то са. Разби ра се, ви на ги тряб ва да се има пред вид, 
че са ми ят мон таж от ре ал но из ре че ни ду ми е съ що кон цеп ту а лен из раз 
на ав то ри те на ху до жест ве но то про из ве де ние (крас но ре чив при мер е 
ран но то съ вет ско ки но, да не го во рим за мон та жа на до ку мен тал ни кад ри 
при Дзи га Вер тов). В то зи сми съл тряб ва да ви дим как то пре де ли те, до 
ко и то в край на смет ка мо же да стиг не то зи дра ма тур ги чен под ход, та ка 
и су бек тив на та глед на точ ка на „мон та жиста“, ко я то ви на ги съ щест ву ва 
зад пар че та та от по каз ва ни те/ци ти ра ни те обек тив ни ре ал ности.

Не би ва да се про пуска и дра ма тур ги я та на сце нич ни те де мон ст ра ции 
на т.нар. works in progress. В то ва от но ше ние най-сил но се от кро я ват 
твор чески те ате ли е та на ТР „Сфу ма то“, по каз ва ни на фести ва ла и в 
рам ки те на шо у кей са, и в съ път ст ва ща та програма. Особе ност та на та зи 
дра ма тур гия е, че тя е същ ност но не за вър ше на, фраг мен ти ра на меж ду 
от дел ни те за да чи, ко и то са би ли поста ве ни на участ ни ци те, и на по до бя ва 
по-ско ро на ком пи ла ция от от къ си и ми ни а тюри. Но в нея мо жем да ви-
дим как пул си рат от дел ни те части, от ко и то е съста ве но ця ло то. В слу чая 
те о ре тич ни ят ми ин те рес е прив ле чен от дра ма тур ги я та на етю да, кой то 
по ня ко га е в ос но ва та на дра ма тур ги я та на ця ло то пред став ле ние. В от-
дел ни те ми ни а тю ри мо же да се ви ди как е ор га ни зи ра но дейст ви е то 
око ло ед но съ би тие, как на раст ва ин тен зи те тът на при съст ви е то, как се 
кон цен т ри ра енер ги я та на из пъл ни те ли те и т.н., изоб що про це си, ко и то 
са из вън ди а ло га, фа бу ла та или със пен са, вър ху ко и то се гра ди тра ди-
ци он на та дра ма тургия.

Но без с пор но най-го ле ми те дра ма тур гич ни пре диз ви ка тел ст ва ид ват от 
чуж дест ран на та про дук ция, по каз ва на на фести вал ни те из да ния през 
го ди ните. Някои от чуж дест ран ни те спек так ли де мон ст ри рат дра ма тур-
гич ни прин ци пи, ко и то мо жем да срещ нем и при бъл гар ски те спек так ли, 
осо бе но при те зи, по каз ва ни в шо у кей са, но при тях ста ва въпрос често 
не просто за по-ви со ко ху до жест ве но ка чест во, а и за мно го по-сил на 
изоб ре та тел ност и майстор ст во при съз да ва не то на дра ма тур гия на 
пред став ле нието.
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То ва е осо бе но вид но при съв ре мен ния танц. Още с прев ръ ща не то 
си в меж ду на ро ден фо рум фести ва лът „Вар нен ско ля то“ за поч на да 
програ ми ра тан цо ви спек так ли, ка ней ки престиж ни тру пи от Обе ди-
не но то крал ст во, Швей ца рия, Ис па ния и дру ги страни. Запом ня щи се 
са госту ва ни я та на спек так ли на V-Tol Dance Company и Cando Co Dance 
Company от Обе ди не но то крал ст во, на швей цар ска та ком па ния „Лин га“, 
на ис пан ска та „Сен за тем по“. Те по каз ват раз лич ни те ли ца на съв ре-
мен ния танц и съ щев ре мен но на дра ма тур ги я та на съв ре мен ния танц. 
Напри мер спек та къ лът „И ни що дру го ос вен исти на та“, хо ре ограф Марк 
Мър фи (V-Tol Dance Company) де мон ст ри ра как се хиб ри ди зи ра дра ма-
тур ги я та на дви же ни е то и на ви зу ал ния об раз чрез кре а тив но то из пол-
з ва не на сце нич но то ос вет ле ние, впис ва що фи зи ческо то при съст вие на 
та н цьо ри те в свет лин ни ин ста ла ции; при то ва дви жен ческа та тех ни ка, 
мик си ра ща еле мен ти от мо дер ния танц, шко ла та на Ла бан и соб ст ве ни 
от кри тия в по ле то на съв ре мен ния танц, рес пек ти ра със сво я та вир ту-
оз ност. В по доб ни спек так ли не ста ва ду ма просто за раз ви тие на ед на 
идея или об раз чрез дви же ние на те ла та в сце нич но то прост ран ст во, 
а за съз да ва не то на ав то но мен ху до жест вен свят със соб ст ве на ло ги ка 
и ри тъм на жи ве е не, съ щев ре мен но фи зи чески осе за ем и кон кретен. 
Още по-крас но ре чив при мер за то ва е спек та къ лът на Cando Co Dance 
Company, състо ящ се от две части „Бър зах в мо я та сце на на смърт та, за 
да хва на тво е то пос лед но дейст вие“ (хо ре ограф Хай нер де Фру тос) и 
„Ле тен за гар“ (хо ре ограф Дъг Ел кинс), за що то из пъл ни те ли те са хо ра 
с фи зи чески ув реж да ния, по ня ко га доста теж ки, без то ва да во ди до 
ка къв то и да би ло ком про мис с пре циз ност та и кра со та та на тан ца. 
В слу чая ав то ном ни ят свят, кой то гра ди спек та къ лът, е и край но спе ци-
фи чен, за що то из пол з ва де фор ма ци и те на чо веш ки те те ла и на ру ше ни те 
спо соб ности за дви же ние. В то зи сми съл дра ма тур ги я та на то зи танц 
раз чи та на сблъ съ ка с тра ди ци он но то раз би ра не за връз ка та на тан ца с 
кра си во то и хар мо нич но тя ло, до каз вай ки тък мо об рат но то: че тан цът 
на хо ра та с ув реж да ния съ що мо же да бъ де хар мо ни чен и красив. Този 
сво е об ра зен ефект на от чуж де ни е то, на ост ран ностя ва не то („ост ра не-
ни е то“ по В. Шклов ски) спря мо оби чай ни те пред раз съ дъ ци, е постиг нат 
в сце нич на та твор ба и тя во ди до ця лост но пре ос мис ля не на ети ка та ни 
към Дру гия (а съ що и ре ал но ус пя да вдъх но ви хо ра в не рав ностой но 
по ло же ние, ви де ли пред став ле ни е то, да се обър нат към сред ст ва та 
на из куст во то, за да из ра зят се бе си). Между мно гоб рой ни те тан цо ви 
участия на фести ва ла искам спе ци ал но да от ли ча и спек та къ ла „Пе сен-
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та на Мар га ри та“, хо ре ограф и ре жи сьор Инес Бо са (ком па ния „Сен за 
тем по“), за ра ди не го ва та дра ма тур гич на струк тура. Спек та къ лът е опит 
да се раз ка же исто ри я та на ис пан ски те же ни през XX век чрез ези ка на 
тан ца, му зи ка та, фил мо ви и фо тограф ски кад ри, без да се из к люч ват и 
ду мите. Всъщ ност то ва е до бър при мер за го лям исто ри чески раз каз, кой-
то се гра ди от пар че та ин ди ви ду ал ни съд би, при то ва лич ни те исто рии 
и исто ри чески те съ би тия са све де ни са мо до тан цо ви етю ди, фраг мен ти 
от ме ло дии, от дел ни об ра зи, за пе ча та ни вър ху лен та, под не се ни с ед на 
осо бе на по е тич ност, ностал гия и болка. Би мог ло да се по ле ми зи ра, че 
„Пе сен та на Мар га ри та“ мо же да си поз во ли по до бен епи чен раз каз за 
об щ но ст та (ма кар и през пер с пек ти ва та са мо на же ни те), за що то по съ-
щест во пред став ля ва по-ско ро тан цов те а тър, из пол з ващ еле мен ти от 
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съв ре мен ния танц, а не е чиста про ба съв ре ме нен танц, кой то по са ма та 
си при ро да е твър де да леч от епич ното. Въпре ки то ва спек так ли от по-
до бен род ни да ват раз би ра не то, че съв ре мен ни ят танц съ що мо же да 
про ду ци ра исто ри чески и со ци ал ни на ра тиви.

Те а тъ рът, кой то се за ни ма ва с чиста та фи зи кал ност и ки не ти ка та на тя ло-
то, в своя най-чист вид до ве ден поч ти до съ вър шен ст во, е пред ста вен на 
фести ва ла чрез дат ска та со ло из пъл ни тел ка Кит Джон сън в спек та къ ла 
„Ра ко об раз но“. К. Джон сън ид ва от све та на спор та и мо же би за то ва 
при те жа ва пер фек т но тре ни ра но тя ло, ко е то се опит ва не просто да 
раз ч ле ни дви же ни е то до най-мал ка та му фа за, а да си „при пом ни“ ар ха-
ич ни им пул си, ре ак ции, виб ра ции от ево лю ци я та на ви до вете. Вижда ме 
под чер тан ми ни ма ли зъм на сце на та, кой то е сил но ек с пре сивен. Драма-
тур ги я та на то ва пред став ле ние е ус пя ла да свър же в ед но исто ри я та на 
чо веш ка та ево лю ция и ин ди ви ду ал ния опит на чо веш ко то тяло.

Сте ре оско пич ни те 3D тан цо ви ин ста ла ции на Би ли Ка уи – бри тан ски 
хо ре ограф, ви де о ар тист и пи са тел – де мон ст ри рат въз мож ност та за 
мик си ра не на но ви те тех но ло гии с из куст во то на жи вия танц. Него ва та 
„Сте ре оско пич на три ло гия“, по ка за на в рам ки те на фести вал, се състои от 
три части: „В плът та“ (про жек ция вър ху по да), „Меч та ние“ (про жек ция на 
та ва на) и „Тан го на са мо та та“ (про жек ция на сте на). Всяка ви де о ин ста ла-
ция има соб ст ве на те ма, а прид виж ва не то на зри те ли те в прост ран ст во то 
и за е ма не то на под хо дя ща по зи ция за наб лю де ние с 3D очи ла свър з ва 
три те ми ни а тю ри в общ по ток от об ра зи, пре жи вя ва ния и асо ци ации. 
Всъщ ност в слу чая ста ва въпрос за ня кол ко ви да дра ма тур гии – те зи, ко-
и то са в ос но ва та на вся ка от три те ви де о ми ни а тю ри, но и дра ма тур гич-
но то раз гръ ща не на прост ран ст ва та, къ де то са про жек ци и те (то се пра ви 
ви на ги от но во съ об раз но място то на случ ва не), как то и дра ма тур ги я та, 
ко я то си ор га ни зи ра все ки един от зри те ли те, имащ въз мож ност та да 
из би ра пос ле до ва тел ност та на про жек ци и те, да про пуска ня коя от тях 
или да я гле да ня кол ко пъ ти и т.н.

Тък мо пос лед ни те ха рак те ристи ки – раз гръ ща не то в прост ран ст во то in 
situ и сво бо да та на зри те ля да из би ра как во и как да гле да – ни от веж дат 
към сце нич ни фор ми, чи я то дра ма тур гия е твър де сво е об раз на и изиск ва 
раз лич но раз би ра не как то за ней на та струк ту ра, та ка и за ней ния автор. 
Подоб ни пре диз ви ка тел ст ва ни от пра вят site specific пър фор ман си те, 
спек так ли те про ме на ди, ва ри ан ти те на immersive theatre. Неслу чай но те-
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зи ви до ве те а тър ня мат още точ ни те ези ко ви ек ви ва лен ти на бъл гар ски, 
за що то са не поз на ти доско ро яв ления. Но ро ля та на все ки меж ду на ро ден 
фести вал е да за поз на ва сво я та пуб ли ка с по доб ни прак тики. Относ но 
то ва кой е ав то рът на по доб на дра ма тур гия – не ка ка жем, че поч ти ви на ги 
ста ва въпрос за ко ла бо ра ти вен те а тър, в кой то всич ки ар тисти участ ват 
в из мис ля не то и из граж да не то ѝ, но съ що и при те жа те ли те/програ ма-
то ри те на прост ран ст ва та, как то, раз би ра се, и все ки от зри те ли те. А за 
дра ма тур гич на та ѝ струк ту ра най-об що мо жем да кон ста ти ра ме, че тя е 
амор ф на, флу ид на, из ця ло за ви си ма от случ ва не то на пред став ле ни е то 
в кон крет на та сре да и пуб лика.

Два мно го доб ри при ме ра мо гат да бъ дат да де ни от програ ми те на 
фести ва ла за спек так ли-про ме нади. Това са „Пре об ли ча ния“ на ком па-
ния „Irene K.“, Бел гия и „Мигра ция на пти ци те“ на ком па ния „Aphids“, 
Ав ст ра лия. „Пре об ли ча ния“ пред ла га раз ход ка на пуб ли ка та меж ду 
ня кол ко прост ран ст ва, ко и то се из би рат спря мо ре а лии в гра да – за 
Вар на то ва бя ха еван гел ска та ме то дист ка цър к ва, три ета жа от Град-
ска та ху до жест ве на га ле рия, гра дин ка та меж ду цър к ва та и га ле ри ята. 
Във вся ко от те зи прост ран ст ва се случ ват пър фор ман си – во кал ни, тан-
цо ви, улич ни, а все ки от зри те ли те, спе ци ал но по ка не ни или слу чай ни 
ми ну ва чи, се включ ва в про ме на да та в за ви си мост от сво е то же ла ние и 
ин терес. Дока то „Мигра ция на пти ци те“ е не що по-раз лич но от вит ри на 
от пър фор ман си – ста ва въпрос за пред ва ри тел но про уч ва не на места та, 
къ де то гнез дят пти ци те в един град, а на пуб ли ка та се пред ла га раз-
ход ка по те зи места, во де на от съз да те ли те на про ме на дата. Зрите ли те 
са въ о ръ же ни с би нок ли, ко и то им да ват дру га зри тел на пер с пек ти ва, 
и с ау ди ос лу шал ки, за да слу шат му зи ка и под гот ве ни тек стове. Това 
всъщ ност мно го на по до бя ва оби кол ка на ту ристи ческа гру па, во де на 
от гид, а пред ва ри тел но то про уч ва не на места та (напра ве но с по мощ та 
на мест ни ор ни то ло зи) и раз чер та ва не то на мар ш ру та, как то под гот ве-
на та ау ди о пар ти ту ра, очер та ват дра ма тур гич на та рам ка на то зи спек-
та къл-про ме нада. Но в край на смет ка всич ко се свеж да до са мо то му 
случ ва не, при ко е то от съ щест ве но зна че ние са уни кал ни те ре ак ции и 
пре жи вя ва ни я та на зри те лите.

Ед на дру га фор ма на те а тър спря мо място то, при то ва те а тър, кой то 
си му ли ра ре ал но про ти чащ жи вот, е т.нар. immersive theatre7. При не го 

7  Immerse – англ., по то пя вам, би вам по гълнат.
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пуб ли ка та в по-го ля ма или по-мал ка сте пен се по та пя в дейст ви е то, ко е то 
се раз ви ва пред очи те ѝ. Присъст ви е то на дат ска та тру па „Signa“ на ед но 
от фести вал ни те из да ния със спек та къ ла „Чер но мор ски ят ора кул“ по ка за 
по ин те ре сен на чин как во пред став ля ва то зи вид те атър. Преди всич ко 
ста ва въпрос за по ре ди ца от си му ла ции – пър во пуб лич но то раз г ла ся ва не 
ин фор ми ра, че в гра да са дош ли пос ле до ва те ли на яс но вид ка, об ви та с 
тайн ст в е ност, но чи я то би огра фия всъщ ност е из ця ло из мис ле на; пос ле 
зри те ли те мо гат да по се тят къ ща та (пред ва ри тел но при го де но за цел та 
чи та ли ще), къ де то са се наста на ли ней ни те пос ле до ва те ли, и да ста нат 
сви де тели на тех ни те игри, при ко и то те посто ян но про ме нят иден тич-
ност та си. По съ щест во ста ва въпрос за микс меж ду те ат рал на ин ста ла ция 
и т.нар. durational performance8 (с про дъл жи тел ност във Вар на 57 ча са, 
а в Бер лин напри мер це ли 200 ча са), в ко я то/кой то зри те ли те имат въз-
мож ност та да „вля зат“ в бук вал ния сми съл на та зи ду ма, пре жи вя вай ки 
ка то по се ти те ли жи во та в къ ща та, кой то е из пъл нен с ми ни сю же ти, из-
не над ва щи случ ки и ек с це сив ни емоции. Следо ва тел но ста ва въпрос за 

8  Dura  onal performance – пред став ле ния с го ля ма про дъл жи телност.
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слож но кон ст ру и ра на дра ма тур гия, ко я то включ ва мно жест во исто рии от 
жан ро ве те на тайн ст в е но то, фан тастич но то, прик лю чен ско то, ужа си те и 
др., ко и то тряб ва да бъ дат съч ле не ни в хо да на си му ла ци я та на ре а лен 
жи вот в про дъл же ние на мно го ча со ве, при то ва съ об ра зя вай ки се със 
спе ци фи ка та на прост ран ст во то и ре ак ци и те на зри те лите.

Има още мно го при ме ри как Меж ду на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар-
нен ско ля то“ е де мон ст ри рал но ви ви до ве дра ма тур гии и те ат рал ни 
фор ми през всич ки те го ди ни на сво е то съ щест ву ва не. В то ва от но ше ние 
мо гат да се ци ти рат и ин те рак тив на та пър фор манс-ин ста ла ция „Ку ти я та“ 
на нор веж ка та тру па „Дийп блу“, и те ат рал ни ят кон церт със стран ни те 
ма ши ни за зву ци на швей цар ска та ком па ния „Дрифт“, и въз душ ни ят акро-
ба ти чен танц за сце на „Про ни за ни“ на бри тан ска та тру па „Мо мен тъ ри 
фю жън“ или вър ху фа са да та на те ат рал на та сгра да на ита ли ан ска та тру па 
„Ил посто“ и още мно го други. Всич ки те ни по каз ват как дра ма тур ги я та 
на пред став ле ни е то, изоста ви ло тра ди ци он на та мат ри ца „пи е са – сце-
на – ак тьор-пер со наж – репре зен та ция пред зри те ля“, от кри ва не о чак-
ва ни из точ ни ци на смис ли, спон тан ни ре ак ции на участ ва щи и гле да щи, 
но ви прост ран ст ве но-вре ме ви из ме рения. Текстът за те а тър, кой то сам 
по се бе си ви на ги за да ва ед на хи по те за за сце нич на ком по зи ция, е за-
ме нен от сце на рия или до ри са мо от за ми съ ла за ар тистич ния пър фор-
манс; вместо пре об ра зя ва щия се в раз лич ни пер со на жи ак тьор виж да ме 
из пъл ни тел (агент на дейст ви е то), кой то мо же да бъ де и са ми ят зри тел; 
от сце на та ка то ар хи тек тур но обо со бе но място в град ско то и со ци ал но то 
прост ран ст во оста ва са мо аб ст рак т ни ят ѝ прин цип, по ня ко га да же и той 
уме ло мисти фи ци ран: да гле даш и да бъ деш гле дан; репре зен та ци я та е 
ста на ла всъщ ност пре зен та ция или си му ла ция на не ху до жест ве на дейст-
ви тел ност, на ре ал но случ ва щи се съ би тия тук и сега.

От кри ти я та на фести ва ла не се свеж дат са мо до срав ни тел но не поз на ти 
или от ско ро поз на ти за бъл гар ския те а тър по со ки на дра ма тур гич но из-
граж дане. Би след ва ло да се под чер та ят и оне зи дра ма тур гич ни хо до ве, 
де мон ст ри ра ни в по ка не ни те от чуж би на спек так ли, ко и то, оста вай ки 
в тра ди ци он но то прост ран ст во на те а тъ ра, раз ши ря ват раз би ра не то за 
дра ма тур гия на пред став ле ни ето. Естест ве но, вся ка фести вал на се лек ция 
е при це ле на към ино ва тив ни спек так ли, ко и то де мон ст ри рат как то не о-
чак ва ни ре ин тер пре та ции на поз на та дра ма тур гия, та ка и но ви дра ма-
тур гич ни от кри тия. В то зи сми съл поч ти все ки един от по ка не ни те чуж ди 
спек так ли в ос нов на та фести вал на програ ма от го ва ря на то зи кри те рий. 
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В слу чая бих искал да от кроя не непре мен но най-сил но въз дейст ва ли-
те вър ху пуб ли ка та спек так ли (ма кар в по ве че то слу чаи то ва да е точ но 
та ка), а най-яр ки те при ме ри за раз лич ни по со ки в дра ма тур гич но то 
из граж да не на пред став ле нията.

По то кът от об ра зи, кой то ся каш е ро ден от съ ну ва не то на един или друг 
текст (по-точ но на въ об ра зе ни те в не го жи вот и свят) мо жем да ви дим 
най-яр ко в спек так ли те на Ан д рий Жол дак „Хамлет. Съни ща“ и на Сил виу 
Пур ка ре те „Бу ря та“ и „Два найста нощ“. По слу чай ност или не, и три те 
поста нов ки на два ма та ре жи сьо ри са вър ху тек сто ве на Шек спир. Спек та-
къ лът на Жол дак е из гра ден чрез мон таж от ви зу ал ни и му зи кал ни фраг-
мен ти, ор га ни зи ра ни око ло ос нов ни те си ту а ции/сце ни в Шек с пи ро вия 
„Хам лет“. Сценич ни те об ра зи не илюст ри рат и не ин тер пре ти рат мо ти ви 
от тек ста, а ся каш са ро де ни от не го во то пре жи вя ва не на сън – те са при-
чуд ли ви, про из вол ни, до ня къ де ха о тич ни и жи ве ят свой соб ст вен живот. 
Това е въз мож но най-су бек тив ни ят про чит на Шек с пи ро вия текст-ем б-
ле ма, кой то е ре ду ци ран до свръ хоб ра зи – съ но по доб ни, фан тастич ни, 
по ня ко га хип но ти зи ра щи, по ня ко га кош марни. Драма тур ги я та на то зи 
спек та къл ги свър з ва в един общ, ма кар и на се чен от ми мо лет ни па у зи 
по ток от жи ви кар ти ни и му зи кал ни мо ти ви чрез тех ни ки те на фил мо вия 
мон таж, на ви део- и му зи кал ния клип. Дока то по ка не ни те два спек та къ ла 
на Пур ка ре те „Два найста нощ“ и „Бу ря та“, кой то съ що ра бо ти ка то Жол-
дак със сюр ре а листич на об раз ност, по каз ват не тол ко ва съ ну ва ни те от 
твор ческо то (под)съз на ние на ре жи сьо ра нат рап чи ви об ра зи от тек ста, 
кол ко то въз мож ности те да ви дим два та свя та при Шек с пир, сле ти в ед но 
ця ло – то зи на ре ал ни те чо веш ки из ме ре ния и то зи на въ об ра жа е ма та 
дейст ви тел ност, ро де на от фан та зи я та, игра та, еро тич но то же лание. Това 
е те а тър, из гра ден вър ху кла си чески дра ма тур ги чен текст, пре вър нат в 
при каз на фе е рия, ед нов ре мен но смеш на, тъж на и аб сур д на, при ко я то 
хи пер на ту ра лиз мът на сце на та мо же да съ жи тел ст ва със сим во ли ка та 
и еро ти ка та на съня. Теат рал ни ят из с ле до ва тел и кри тик Ка ме лия Ни-
ко ло ва ос мис ля „Два найста нощ“ на Пур ка ре те в кон тек ста на ця лост-
на та кар ти на на све тов ния те а тър в края на 20. и на ча ло то на 21. век: 
„Спек та къ лът на Пур ка ре те про дъл жа ва тра ди ци я та на мощ ния кон цеп-
ту а лен ре жи сьор ски те а тър, бо ра вещ с ця ло то сце нич но прост ран ст во 
ка то с ма ги ческа ре ал ност, съз да ва на и управ ля ва на от не из то щи ма та 
фан та зия на поста нов чика. Целта на из гра де на та от не го съ но по доб на 
дейст ви тел ност, на се ле на със сюр ре а листич ни кош ма ри, ро ман тич ни ви-
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де ния и пре пуска ща са мо и ро ния, е да на ло жи на пуб ли ка та един сил но 
въз дейст ващ и ка те го ри чен про чит на тек ста“9. А гер ман ска та те ат рал на 
кри тич ка, гост на фести ва ла – Дор те Ле на Ай лерс, пи ше в своя об зор за 
вто рия спек та къл на Пур ка ре те в сп. „Те а тер дер Цайт“: „Но съ що и Сил виу 
Пур ка ре те, най-го ле ми ят те ат ра лен маг на Ру мъ ния, допри на ся за то ва 
с вих ре на та об раз ност на сво я та „Бу ря“ по Шек спир. За не го Прос пе ро е 
твор чески съ зи да тел ни ят чо век, чи я то фан та зия съз да ва све то ве, ко и то 
са още по-не посто ян ни, вих ре ни, не пов то ри ми“10.

Как то съ нят, та ка и по то кът на съз на ни е то са би ли ви на ги пре диз ви ка-
тел ст во как да бъ дат пре съз да де ни на сце ната. Пипо Дел бо но и не го ви ят 
спек та къл „Ор хи деи“ ни по каз ват как и два та прин ци па мо гат да бъ дат 
из пол з ва ни, за да се съз да де дра ма тур гия на пред став ле ни ето. Делбо-
но – ав тор, ре жи сьор и из пъл ни тел ед нов ре мен но – ни раз кри ва ед на 
дъл бо ко лич на исто рия, из пъл не на с мно го пе чал по за гу ба та на не го ва та 
май ка; той пра ви то ва пред зри те ли те чрез раз тър с ващ мо но лог, об рам-
ч ващ хо ро ви, тан цо ви и игро ви ви зу а ли за ции на сце на та, ви де о кад ри с 
ме дий на дейст ви тел ност, но и с по е тич ни ви де ния, рез ки об ръ ща ния с 
въпро си апарт към зри те ли те, вне зап ни приз на ния за не го ви ек зистен-
ци ал ни стра хо ве… Та зи дра ма тур гия раз чи та ед нов ре мен но на ду ми те, 
на об ра зи те, на дви же ни я та, на ин ди ви ду ал но то и гру по во то при съствие. 
Тя ус пя ва да удър жи в ед но ця ло по то ка на съз на ни е то, дви же що се в 
раз лич ни и не о чак ва ни по со ки, и мул ти ме дий на та пре зен та ция на за-
о би ка ля щия ни свят.

Син те тиз мът на сце на та, кой то е бил ви на ги в ос но ва та на те ат рал ност-
та, е мо же би най-яр ко де мон ст ри ран в спек та къ ла на Йер ней Ло рен ци 
„Или а да“ по Омир. Това не е тра ди ци он на дра ма ти за ция на ве ли кия 
епос, ни то е съкра те на сце нич на вер сия на раз ка за за Тро ян ска та война. 
Това е спек та къл, кой то ед нов ре мен но ре кон ст ру и ра ак то ве на за во е-
ва ние и уни що жа ва не, из в ле че ни ка то ар хе тип ни ин сти н к ти, до ко и то 
во ди вся ка вой на, и де кон ст ру и ра тях на та бру тал ност и жесто кост чрез 
Брех то ва дистан ция със зон го ве, па ро дии и иро ния, чрез хи пер на ту ра-

9  Ни ко ло ва, К. Вар нен ско ля то’2006. В: Те а тъ рът на гра ни ца та на XX и XXI век. 
С., 2007, с. 171.

10  Eilers, D.-L. Die Vermessung der Welt. Das Theaterfes  val Varna Summer erkundet 
den Globus und entdeckt die bedrohte Spezies Mensch. – Theater der Zeit (Berlin), 
2012, № 12. (На бъл гар ски, в пре вод на А. Ге ор ги е ва, тек стът е пуб ли ку ван 
в сп. Homo Ludens, 2012, № 16, с. 57–60.)
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ли зъм с жи ва плът и кон вул сии на те лата. Драма тур ги я та на то зи спек-
та къл ся каш се връ ща към син те за на древ ногръц кия те а тър, в кой то 
съ жи тел ст ват ду ми те, пе е не то, игра та, тан цът, тран сът и ек зал та цията.

И Жол дак, и Пур ка ре те, и Пи по Дел бо но, и Ло рен ци са про дъл жи те ли на 
ав тор ския ре жи сьор ски те а тър, кой то, не за ви си мо да ли тръг ва от (свръх) 
ин тер пре та ция на кла си ка та или от соб ст вен текст и ма те ри ал за сце на-
та, ви на ги съз да ва ори ги нал на дра ма тур гия на пред став ле ни е то, чи я то 
по е ти ка но си уни кал ния ар тисти чен от пе ча тък на ре жи сьо ра. В то зи 
ди а па зон се дви жат и по-не о би чай ни те сце нич ни ин тер пре та ции на поз-
на ти тек сто ве ка то напри мер „До ри ан Грей“ от О. Уа йлд, реж. Б. Крафт, 
хиб рид меж ду те ат рал но пред став ле ние и ви де о арт ин ста ла ция, как то 
и ав тор ски те кон цеп ту ал ни спек так ли ка то то зи на Ро мео Касте лу чи за 
об ра зи те на жен ско то тя ло „Хей, мо ми че“. Нека да ка жем, че по на ча ло 
по до бен род пред став ле ния до ми ни рат фести вал ни те се лек ции на мно го 
места в Ев ропа. Добро съ вест но поста ве ни ят текст за те а тър, до ри при 
майсто р ско ак тьор ско из пъл не ние, костюм но и сце нограф ско ре ше ние, е 
по-ско ро ин те ре сен за ре пер то ар ни те те ат ри, а не за фести ва лите. Зато ва 
е естест ве но да се от кро я ват спек так ли, ро де ни от твор ческа та фан та зия 
на ар тистич ния ли дер на пред став ле ни е то, в кой то ре жи сьо рът често е 
из зел и фун к ци и те на дра матург.

Меж ду на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ е програ ми-
рал и пост ре жи сьор ски те а тър, раз би ра се. В то ва от но ше ние мо гат да 
се по со чат и „Ки но на жи во“ на аме ри кан ски те ки нот вор ци Б. Грийн и 
С. Грийн – микс меж ду те а тър, му зи ка лен кон церт и про жек ция с ани ма-
ции и до ку мен тал ни кад ри; и ре кон ст рук ци я та в ели за бе тин ски код на 
Шек с пи ро вия „Хам лет“ от Лон дон ския те а тър „Гло бус“ (мо же би в то зи 
слу чай има ме по-ско ро пред ре жи сьор ски те а тър); и ан ти у то пи я та на 
тру па та Forced Entertainment „Праз на исто рия“, съ че та ва ща прин ци па на 
ра ди о те а тър на жи во и ани ма ци он на ви де опро жек ция; и спек так ли те 
вър ху до ку мен та лен ма те ри ал, как то и мно го други.

Но да ли ста ва въпрос за ре жи сьор ски или за ко ла бо ра ти вен те а тър, за 
ак тьор ско при съст вие на жи во или за хиб рид меж ду ези ци те на раз лич ни 
из куст ва и ме дии, об що то е, че дра ма тур ги я та на пред став ле ни е то, а не 
пред ва ри тел но на пи са ни ят текст, имащ ли те ра ту рен и дра ма тур ги чен 
ста тус, за да ва ос но во по ла га щия сми съл, об раз на та систе ма и струк ту-
ри ра щи те прин ци пи на те ат рал на та творба. Съвре мен на та дра ма тур гия, 
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ко я то е ре а ли зи ра на про фе си о нал но на сце на, ряд ко е во дещ кри те рий 
в меж ду на род ни те се лек ции на фести ва ла; „Тра ди ци он но“ от Дей вид 
Грег, реж. Г. Ита, на бри тан ска та тру па „Suspect Сulture“ или „Лу чия се 
пър за ля по ле да“ от Л. Чер ни а ускай те и „Ла ви на та“ от Т. Джу дже ног лу, 
ру мън ски про дук ции на ре жи сьо ра Р. Аф рим, са на исти на из к лю че ние 
в то ва от но шение. Програм ни те из бо ри на фести ва ла, естест ве но, са 
пов ли я ни как то от пред по чи та ни я та на пуб ли ка та, та ка и от ба зис ни те 
наг ла си на съв ре мен ния бъл гар ски те а тър, в кой то ин те рес ни те от кри тия 
про дъл жа ват да ид ват от во де щи те ре жи сьор ски имена. Тези пред по чи-
та ния и наг ла си оба че са про мен ли ва ве ли чи на и мо же би фести ва лът 
тряб ва да по тър си по ве че въз мож ности за по каз ва не и на съв ре мен на 
дра ма тур гия в меж ду на род на та си програма.

Въпре ки че мо гат да бъ дат кон ста ти ра ни и дру ги лип си в меж ду на род-
ни те се лек ции (ко и то, за раз ли ка от бъл гар ски те, са пря ко за ви си ми и 
от фи нан со ви те, и от тех ни чески те въз мож ности за програ ми ра не), те ат-
рал ни ят фести вал „Вар нен ско ля то“ яс но ни по каз ва дра ма тур гич ни те и 
пост д ра ма тур гич ни те тен ден ции в съв ре мен ния те атър. Зад тър се ни я та 
в раз лич ни по со ки ед но е пре дел но яс но: не съ щест ву ва по е ти ка на но-
ви те дра ма тур гии, за що то те се раж дат и уми рат на сце на та, след вай ки 
тра ек то ри и те на же ла ни е то, на пред чув ст ви е то, на гне ва или на при-
ми ре ни е то – из вън за ко ни те на ези ка, на ли те ра ту ра та, на те ат рал ни те 
тра диции.

Николай Йорданов. КАК ДА МИСЛИМ ПОНЯТИЕТО „ДРАМАТУРГИЯ” ДНЕС?
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ДРАМАТУРГИИ И ПОСТАНОВЪЧНИ ПОДХОДИ 
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 

„ВАРНЕНСКО ЛЯТО“. 
НА ФОКУС: КЛАСИЧЕСКАТА ДРАМАТУРГИЯ

КА МЕ ЛИЯ НИ КО ЛОВА

В афи ша на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ през 
25-те го ди ни на не го во то съ щест ву ва не до днес мо же да бъ де от кри то 
ця ло то мно го об ра зие от раз лич ни ви до ве дра ма тур гии, при съст ва щи в 
съв ре мен на та сце нич на прак ти ка – от тра ди ци он ни те кла си чески, мо-
дер ни и съв ре мен ни пи е си през пост д ра ма тич ни те тек сто ве за те а тър до 
ши ро кия спек тър от дра ма тур гии, съз да де ни в про це са на под го тов ка та 
на са мо то пред став ление. От то зи огро мен фонд спек так ли и съ би тия, 
по ка за ни на фо ру ма, тук бих иска ла да от кроя заг ла ви я та от кла си ческа та 
дра ма тур гия и поста но въч ни те под хо ди, чрез ко и то те са се срещ на ли 
с фести вал на та пуб ли ка. С дру ги ду ми – бих иска ла да прос ле дя чрез 
как ви ак ту ал ни сце нич ни про чи ти кла си ческа та дра ма е би ла из би ра на 
и включ ва на в не го ви те ос нов ни се лекции.

През из тек ли те две и по ло ви на де се ти ле тия в раз лич ни те мо ду ли на 
програ ма та на фести ва ла са по ка за ни 65 спек та къ ла вър ху кла си чески 
пи е си1. В рес пек ти ра щия спи сък със заг ла ви я та на участ ва ли те пред-
став ле ния по кла си ческа дра ма тур гия без с пор но то пър вен ст во очак-
ва но при над ле жи на Шек спир. Английски ят дра ма тург при съст ва във 
фести вал ния афиш с 16 от пи е си те си, доста от ко и то са по ка за ни през 
го ди ни те в раз лич ни сце нич ни ин тер пре та ции, ка то об щи ят брой поста-
нов ки по тек сто ве те му е 33, т.е. по ло ви на та от всич ки пред став ле ния 
по кла си чески ма те риал. Също очак ва но, най-мно го сред тях, как то и 
въ об ще сред се лек ци о ни ра ни те спек так ли по кла си ческа дра ма тур гия, 
са пред став ле ни я та на/по „Хам лет“ – 7. След ват спек так ли те вър ху ан тич-
на та тра ге дия (Со фо къл и Ев ри пид) и Оми ро вия епос („Или а да“) – об що 
5, по тек сто ве те на Го гол – 4, на Гьо те – 3, на Мо ли ер и Ма ри во – по 2, 
и Кал де рон, Бо ка чо, Бен Джон сън, Ра син, Ши лер, Тол стой, Пуш кин и 

1  Виж: При ло же ние в края на то зи текст: Спек так ли по кла си чески тек сто ве 
в програ ма та на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ 
1993–2017.
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А. Ост ро в ски при съст ват с по ед на пи е са, в ня кои слу чаи по ка за на в по-
ве че от ед на поста новка.

Пре ди да ко мен ти рам ос нов ни те поста но въч ни под хо ди към дра ма-
тур гич на та кла си ка в та ка опи са ния бо гат афиш от спек так ли вър ху нея, 
бих иска ла накрат ко да при пом ня фи ло со фи я та и ета пи те в раз ви ти е то 
на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ спе ци ал но 
от глед на точ ка на при съст ви е то на пред став ле ния по кла си чески тек-
сто ве в него.

В ху до жест ве на та по ли ти ка и из гра де на та вър ху нея програм на стра те гия 
на фести ва ла яс но се от кро я ват ня кол ко ос нов ни на ме рения. От ед на 
стра на, той це ли да сре ща пуб ли ка та и хо ра та, пра ве щи те а тър в Бъл га-
рия, с пости же ни я та и ос нов ни те тен ден ции в ев ро пейско то и све тов но то 
те ат рал но из куство. От дру га – стре ме жът му е как то да да де въз мож-
ност бъл гар ски ят те а тър да бъ де ог ле дан в кон тек ста на съв ре мен на та 
гло бал на сце нич на прак ти ка, та ка и ефек тив но да го вклю чи в меж ду-
на род ния об мен и па зар на те ат рал ни ар те факти. Важна цел на фести-
ва ла е и из граж да не то и ут вър ж да ва не то му ка то сре ди ще за ак ти вен 
меж ду кул ту рен ди алог. Тези програм ни на ме ре ния осо бе но от чет ли во 
мо гат да бъ дат прос ле де ни в под бо ра на пред став ле ния по кла си чески 
тек сто ве, включ ва ни в афи ша му през го ди ните. Тъй ка то дра ма тур гич на-
та кла си ка – до кол ко то пред став ля ва общ свод от те ми, идеи, цен ности, 
схва ща ния и въпро си за об щест во то и чо веш ко то съ щест ву ва не – оси гу-
ря ва „уни вер са лен те ат ра лен код“ (ако си пос лу жим със заг ла ви е то на 
ед на от зна чи ми те те о ре тич ни кон фе рен ции2, про веж да ни еже год но 
в рам ки те на фо ру ма), то съ би ра не то на раз но род ни спек так ли по нея 
в рам ки те на ед но из да ние или на ця лост но то раз ви тие на фести ва ла 
съз да ва про дук тив на въз мож ност за съв мест но ог леж да не, раз би ра не 
и де бат меж ду раз лич ни те те ат рал ни кул ту ри, лич ности, есте ти ки, тър-
се ния и ек с пе ри менти.

Пър ви те че ти ри из да ния на фести ва ла (от 1993 до 1996 г.), ко га то той 
все още е са мо на ци о на лен фо рум и цел та му е да по ка же най-доб ро то 

2 „Кла си ка та: уни вер сал ни ят те ат ра лен код“ – те о ре тич на диску сия на те ат-
рал ни спе ци а листи, жур на листи и прак ти ци с ак цент вър ху фести вал на та 
програма. Между на ро ден те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ 8 юни 2006, 
Вар на. h  p://viafest.org/varna/event/кла си ка та-уни вер сал ни ят-те ат ра лен-к/ 
(пос лед но по се ще ние 17.09.2017).

Камелия Николова. ДРАМАТУРГИИ И ПОСТАНОВЪЧНИ ПОДХОДИ...



30

от бъл гар ския те ат ра лен афиш, по соч ват ка то най-зна чи мо пости же ние 
и кре а тив на по со ка в сце нич но то из куст во у нас яр ка та ре жи сьор ска 
ин тер пре та ция и свръ хин тер пре та ция на дра ма тур ги чен текст. Сред 
го ля мо то ко ли чест во спек так ли, съз да де ни в та зи есте ти ка, осо бе но се 
от кро я ват пред став ле ни я та по мо дер на та кла си ка3 („Ва са Же лез но ва“ от 
Гор ки на Кра си мир Спа сов, Че хо ви те „Три сест ри“ и „Вуй чо Ва ньо“, съ от-
вет но на Мар га ри та Мла де но ва и на Иван Доб чев, „Май ка та“ по Гор ки 
на Сто ян Кам ба рев и др.). Но до бър про фе си о на ли зъм и лю бо пит ни 
опи ти за съв ре ме нен про чит има и в ня кои от спек так ли те по тра ди ци-
он на та кла си ческа дра ма тургия. Отде лен ак цент тук вна сят „Хам лет“ в 
Пър ви частен те а тър „Ла стра да“ и „Сън в лят на нощ“ в На род ния те а-
тър на Алек сан дър Мор фов, до кол ко то чрез тях в афи ша на фести ва ла 
е пред ста ве на и по я ви ла та се от на ча ло то на 90-те го ди ни на 20. век 
но ва тен ден ция4 мла до то и най-мла до то то га ва по ко ле ние ре жи сьо ри 
да поста вят пре и му щест ве но кла си чески те тек сто ве, но все по ве че със 
сред ст ва та на игра та, ци ти ра не то и пост мо дер на та ирония.

С прев ръ ща не то на фести ва ла в меж ду на ро ден фо рум през 1997 г. 
настъп ва зна чи ма про мя на във фи ло со фи я та на под бо ра на бъл гар ски те 
и чуж ди те спек так ли, ко я то опре де ля що отек ва и в се лек ци я та на пред-
став ле ни я та по кла си чески тек стове. При бъл гар ска та се лек ция пър ви те 
две из да ния се стре мят да по ка жат пре ди всич ко но ви те про я ви, тен-
ден ции и по со ки в бъл гар ския те а тър, ка то от кро я ват най-ве че мла ди те 
ре жи сьо ри и еки пи, ак ту ал ни те тър се ния и изоб ре та тел ни те на ход ки в 
об ласт та на те ат рал ния език. В бе зус лов ни фа во ри ти тук се прев ръ щат 
имен но три спек та къ ла по ем б ле ма тич ни кла си чески заг ла вия – „Хам-
лет“ на Ли лия Аба джи е ва, „Или рия“ (по тек сто ве от „Два найста нощ“ и 
со не ти те на Шек с пир) на Га лин Сто ев и „Ко ме дия от греш ки“ на Ди ми тър 
Нед ков, ко и то пред ла гат яр ки пост мо дер ни про чи ти на Шек с пи ро ви те 
тек сто ве. В след ва щи те из да ния до днес се лек ци я та на бъл гар ски те спек-

3 Пред став ле ни я та вър ху т.нар. „мо дер на кла си ка“ в афи ша на фести ва ла не 
са обект на то зи текст как то по ра ди огра ни че ния му обем, та ка и за що то се 
нуж да ят от от дел но из с лед ване.

4 Виж по-под роб но: Ни ко ло ва, К. Бъл гар ски ят те а тър след 1989 г.: ре кон ст-
рук ции. – В: „Проб ле ми на из куст во то“, Со фия, 2009, № 4, 12–21; Йор да нов, 
Н. Свър ши ли пре хо дът за бъл гар ския те а тър. – В: „Проб ле ми на из куст во то“, 
Со фия, 2009, № 4, 8–11; Те ат рал на та прак ти ка в края на 90-те. (Ко лек тив), 
Со фия, 1999 и др.
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так ли ве че се при дър жа към стра те ги я та да по каз ва ос нов ни те тен ден-
ции в це лия те ат ра лен спектър. Спек так ли те по кла си ческа дра ма тур гия 
про дъл жа ват да за е мат важ но място в нея. До сре да та на пър во то де се-
ти ле тие на но вия век се за паз ва ак цен тът вър ху пост мо дер на та ин тер-
пре та ция на кла си ка та – в „Стра да ни я та на мла дия Вер тер“ и „Ро мео и 
Жу ли е та“ на Ли лия Аба джи е ва, в „Ко ме дия на слу ги те“ на Те ди Москов, 
а през пос лед ни те го ди ни до ми ни рат поста нов ки на кла си чески тек сто-
ве от ут вър де ни ре жи сьор ски име на, напра ве ни в раз лич ни ре гист ри на 
яр ка та ре жи сьор ска ин тер пре та ция („Как то ви ха рес ва“ на Кра си мир 
Спа сов, „Ри чард III“ на Пла мен Мар ков), или пер фор ма тив на та есте ти ка 
след пост мо дер ния ко лаж от ци та ти, къ де то се от кро я ват „Зим на при-
каз ка“ на Мар га ри та Мла де но ва, „Игра на лю бов и слу чай ност“ на Га лин 
Сто ев, „Дон Жу ан“ на Алек сан дър Мор фов, „ОООО, Съ нят на Го гол“ на 
Мар га ри та Мла де но ва и Иван Доб чев,

Сн
им

ка
 а
рх
ив

 

„Хамлет. Сънища“ 
по У. Шекспир, 

реж. Андрий Жолдак, ДТ 
„Т. Шевченко“ – Харков, 

Украйна & Charity 
Producer’s Fund
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Раз г ле да на през приз ма та на по ка за ни те чуж ди спек так ли по кла си ческа 
дра ма тур гия, меж ду на род на та програ ма на фести ва ла е осо бе но бо га та и 
раз но об раз на. В пър ви те го ди ни след прев ръ ща не то му в меж ду на ро ден 
фо рум през 1997 г. стре ме жът е (как то и при се лек ци я та на бъл гар ски 
спек так ли от то зи пе ри од) да бъ дат пред ста ве ни пре ди всич ко те ат рал-
ни идеи, прак ти ки и жан ро ве, не поз на ти или мал ко раз про ст ра не ни в 
Бъл га рия, но със сил но при съст вие в съв ре мен но то сце нич но из куство. 
Така меж ду на род ни ят афиш е до ми ни ран от пред став ле ния в об ласт та 
на съв ре мен ния танц и фи зи ческия те атър. От края на 90-те, за паз вай ки 
по ли ти ка та си на пред ста вя не на доб ри об раз ци на тан цов, фи зи чески и 
ин тер дис цип ли на рен те а тър, фести ва лът се на соч ва и към по каз ва не на 
по-ши ро ка програ ма от чуж ди спек так ли, чрез ко я то как то бъл гар ски ят 
те а тър, та ка и госту ва щи те пред став ле ния да мо гат да ог ле дат се бе си 
в кон тек ста на ос нов ни те по со ки в съв ре мен на та сце нич на прак тика. 
Важен ак цент тук са копро дук ци и те на бъл гар ски тру пи и от дел ни ар тисти 
с чуж ди фор ма ции, как то и поста нов ки те на ин те рес ни мла ди бъл гар ски 
ре жи сьо ри в чуж бина. Сред тях от но во мно го сил но впе чат ле ние оста-
вят три спек та къ ла по кла си чески тек сто ве – „Ан ти го на в Тех но ленд“ по 
Со фо къл в Ма ке дон ския на ци о на лен те а тър на Га лин Сто ев, „Бу ря та“ – 
Шек с пир в дър жа вен те а тър – Ада на, Тур ция, на Явор Гър дев и „Ко ме-
дия на слу ги те“ на Те ди Москов, копро дук ция на Те ат ра лен фести вал 
„Ави ньон“, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ и те а тър „Ла стра да“ – съз да де ни 
в есте ти ка та на пост мо дер на та ин тер пре тация.

Дру га во де ща тен ден ция при раз ши ря ва не то на кръ га от чуж ди спек так-
ли във фести вал на та програ ма в са мия край на 90-те и пър ви те го ди ни 
на но вия век е под бо рът на яр ки ре а ли за ции на кла си чески и мо дер ни 
тек сто ве от ин те рес ни чуж ди, съ що пре дим но мла ди ре жи сьори. Тук от-
но во ярък от з вук по лу ча ват ня кол ко от про дук ци и те вър ху тра ди ци он на та 
дра ма тур гич на кла си ка и пре ди всич ко въз дейст ва щи ят и ори ги на лен 
спек та къл на Ан д рий Жол дак „Хамлет. Съни ща“, Те а тър „Та рас Шев чен-
ко“ – Хар ков, Украй на, как то и „Ме дея“ от Ев ри пид на Ни ке ти Кон ту ри, 
На ци о на лен те а тър – Ати на, Гър ция и „Ти мон Атин ски“ на Ве ра Щурм, 
„Бре мер Шек с пир Към па ни“, Гер мания.

Ин тен зив но то раз ши ря ва не на програ ма та от чуж ди спек так ли за ко но-
мер но до веж да до на ме ре ни е то тя да до бие об ли ка на се ри о зен меж-
ду на ро ден фести ва лен форум. Стра те ги я та на меж ду на род на та се лек ция 
се га ве че е да по каз ва пре ди всич ко най-доб ри те и пред ста ви тел ни за 
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дви же ни я та в ев ро пейския те а тър в мо мен та на под бо ра сце нич ни съ-
бития. Нача ло то на та зи но ва стра те гия и пър ва та ѝ убе ди тел на та ре а-
ли за ция е „Вар нен ско ля то“ 2006. Него ви ят мно го си лен меж ду на ро ден 
афиш не са мо естест ве но пот вър ж да ва място то му в гру па та на ос нов-
ни те ев ро пейски фести ва ли то га ва, но и сре ща бъл гар ски те те ат ра ли и 
зри те ли с ня кол ко от ем б ле ма тич ни те име на и заг ла вия на сце на та от 
то зи пе риод. Струк ту ри ра не то на програ ма та от чуж ди спек так ли ве че е 
под чи не но на иде я та тя да по ка же ви до ве те а тър, от ра зя ващ во де ща та 
тен ден ция през пър во то де се ти ле тие на 21. век – тър се не то на пъ ти ща 
един към друг, стре ме жа да раз би ра ме и да бъ дем раз би ра ни в раз лич ни 
кул ту ри и кон тек сти. В нея са вклю че ни те ат рал ни жан ро ве, спо соб ни да 
пре си чат ге ограф ски те и ду хов ни те гра ни ци, да бъ дат при е ма ни от раз-
но род ни ау ди то рии – пред став ле ния по кла си чески тек сто ве, съв ре ме нен 
танц, ин тер дис цип ли нар ни фор ми, съ че та ва щи мул ти ме дия, те а тър на 
сре да та и жи во из пъл не ние, шоу, включ ва що пряк кон такт със зри те-
лите. От тях най-сил но въз дейст вие и ши ро ко одоб ре ние пре диз вик ва 
ли ни я та на те а тъ ра, из пол з ва ща кла си ка та ка то уни вер сал на ос но ва за 
раз би ране. Тя е очер та на от „Два найста нощ“ на све тов но из вест ния ру-
мън ски ре жи сьор Сил виу Пур ка ре те и „ре пе тиция. Хамлет“ на ед на от 
най-про во ка тив ни те и ка не ни то га ва тру пи – бра зил ска та „Ком па ня дос 
Ато рес“ с ре жи сьор Ен ри ке Диас.

След ва щи те из да ния на фести ва ла до днес про дъл жа ват и раз ши ря ват 
та зи програм на стра тегия. Техни ят меж ду на ро ден афиш е из гра ден от 
ня кои от най-ин те рес ни те и ус пеш ни име на и заг ла вия, очер та ва щи 
про фи ла на съв ре мен ния ев ро пейски те атър. Сред не го ви те най-сил ни 
ак цен ти от но во са спек так ли те по кла си ческа дра ма тур гия, сред ко и то 
ка те го рич но се от кро я ват „Или а да“ по Омир и „Бу ря“ от А. Ост ро в ски на 
Йер ней Ло рен ци; „Ро мео и Жу ли е та“ на Оска рас Кор шу но вас; „Ан д ро-
ма ха“ на Дек лан До не лан със C. I. C. T. / Те а тър „Буф дю Нор“ – Па риж; 
„Жи во тът е сън“ на Га лин Сто ев в Те атр де ла Плас в Ли еж; „Бу ря та“ на 
Сил виу Пур ка ре те в На ци о нал ния те а тър в Кра йо ва; „Хам лет“ на До ми-
ник Дром гул и Бил Бък хърст в Шек с пи ро вия те а тър „Гло бус“ в Лон дон; 
как то и яр ки те мо нос пек так ли „Шей лок“ на Га рет Ар м ст р онг и „Зло де и те 
на Шек с пир“ на Сти вън Бър коф от Обе ди не но то крал ст во, „Фи лок тет“ на 
Ди ми тър Го чев, Фол к с бю не – Бер лин, кой то за пър ви път се пред ста вя 
и ка то из пъл ни тел; и два та ори ги нал ни и мно го раз лич ни един от друг 
съв ре мен ни про чи та на „Днев ни кът на един луд“ на из к лю чи тел ни те 

Камелия Николова. ДРАМАТУРГИИ И ПОСТАНОВЪЧНИ ПОДХОДИ...



34

ак тьо ри Са му ел Фин ци в „Дой чес те а тър“ и на То маш Ке реш теш в Те а-
тър „Ка то на Йо жеф“, Бу да пе ща, съв мест но с Асо ци а ция Maszk (Се гед). 
Заед но с те зи ем б ле ма тич ни за ев ро пейска та сце на през пос лед но то 
де се ти ле тие спек так ли по кла си чески тек сто ве, меж ду на род на та се лек-
ция включ ва и от дел ни ек зо тич ни и не о би чай ни пог ле ди5 към кла си ка та 
ка то ин те рак тив ния ви зу а лен пър фор манс на Да вид Ес пи но са „Мно го 
шум за ни що“ от Бар се ло на или тра ди ци он на та пе кин ска опе ра „Ужа-
се на та ду ша: Мак бет“ по ед но и мен на та тра ге дия на Шек с пир от Китай.

Със съз да ва не то през 2007 г. на плат фор ма та „Све то вен те а тър в Со фия“, 
ко я то по каз ва по ве че то от до тук из б ро е ни те пред ста ви тел ни за днеш-
ния те а тър лич ности и спек так ли и в сто ли ца та, фести ва лът при об ща ва 
ве че огром на част от бъл гар ска та пуб ли ка и те ат рал на об щ ност. Съот-
вет но яр ки те съв ре мен ни про чи ти на ем б ле ма тич ни кла си чески пи е си, 
вклю че ни в от дел ни те му из да ния, дости гат до ед на мно го по-ши ро ка 
ау ди тория. През 2011 г. меж ду на род ни ят афиш е обо га тен с още ед на 
ма щаб на ини ци а тива. Благо да ре ние на па р т ньор ст во то меж ду Бри тан-
ския съ вет, Cinema City, плат фор ма та „Све то вен те а тър в Со фия“ на МТФ 
„Вар нен ско ля то“ и Сто лич на об щи на Бъл га рия се при съ е ди ня ва към 
гло бал ния про ект на На ци о нал ния те а тър в Лон дон NT Live („Na  onal 
Theatre Live“), за поч нал през 2009 г. и състо ящ се в са те лит но из лъч ва не 
на се лек ти ра ни поста нов ки от бри тан ска та сце на в сто ти ци ки но са ло ни 
в раз лич ни стра ни по све та ед нов ре мен но с по каз ва не то им пред лон-
дон ски те зри тели. Това е про ект, кой то не просто сдоб ря ва, но прев ръ ща 
по смел и съв ре ме нен на чин в истин ски съ миш ле ни ци те а тъ ра, ки но то 
и но ви те тех но ло гии, оби чай но при е ма ни за съ пер ници. Благо да ре ние 
на та зи програ ма кла си чески ят афиш6 на фести ва ла е обо га тен с още 
ин те рес ни и про во ка тив ни но ви поста нов ки вър ху тра ди ци он на та дра-
ма тур гич на кла си ка, ка то цен т рал но място сред тях за е ма рес пек ти ращ 
по обем и ка чест во Шек с пи ров афиш („Хам лет“ на До ми ник Дром гул и 
Бил Бък хърст в Шек с пи ро вия те а тър „Гло бус“, Лон дон, Обе ди не но крал-

5  Виж по-под роб но: Тер зи ев, А. Те а тър и танц от три кон ти нен та. – Ка пи тал Light, 
19.05.2017 – h  p://www.capital.bg/light/revju/teatur/2017/05/19/2973433_
teatur_i_tanc_ot_tri_kon  nenta/ (пос лед но по се ще ние – 18.09.2017).

6 За Шек с пи ро ви те поста нов ки в програ ма та на NT Live в Бъл га рия виж по-
под роб но: Ни ко ло ва, К. Шек с пир: близ ки пла но ве. – В: „Шек с пир в Бъл га рия 
днес“, Со фия, 2014.
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ст во; „Крал Лир“ на Сам Мен дес, „Хам лет“ на Лин д зи Тър нър в Бар би кан 
цен тър, Лон дон, с Бе не дикт Към бър бач в глав на та ро ля и др.).

На ба за та на та зи ре кон ст рук ция на ху до жест ве ни те по ли ти ки и свър за-
ни те с тях пе ри о ди в 25-го диш но то раз ви тие на Меж ду на род ния те ат ра-
лен фести вал „Вар нен ско ля то“ спе ци ал но през фо ку са на вклю че ни те 
в афи ша му спек так ли по кла си чески тек сто ве яс но мо гат да бъ дат от-
кро е ни ня кол ко ос нов ни поста но въч ни под хо да към дра ма тур гич на та 
кла сика. Те са:

а) яр ка ре жи сьор ска ин тер пре та ция и свръ хин тер пре та ция на кла си-
чески пиеси;

б) пост мо дер на ин тер пре та ция на кла си ка та (де кон ст рук ции, ко ла жи и 
игра с ци та ти и препрат ки от кла си чески тек стове);

в) но ви ак ту а ли за ции на ав тор ска та ре жи сьор ска ин тер пре тация;

г) спек так ли в раз лич ни ре гист ри и фор ми на пер фор ма тив на та те ат-
рал на есте тика.

Пър ви ят поста но въ чен под ход – яр ка та ре жи сьор ска ин тер пре та ция 
и свръ хин тер пре та ция на кла си чески пи е си, как то бе ше под чер та но, 
е пред по чи тан в из бо ри те на фести ва ла, пре ди той да се пре вър не в 
меж ду на ро ден фо рум, и стра те ги я та му е да от кро я ва до ми ни ра ща та 
тен ден ция (и) в не пос ред ст ве на та сце нич на прак ти ка в стра ната. Още по-
зна чи мо (и про дук тив но за след ва щи ана ли зи) ста ва из веж да не то на то зи 
под ход към кла си ка та ка то най-пред ста ви те лен за бъл гар ския те а тър от 
пър ва та по ло ви на на 90-те, ко га то при пом ним, че част от се лек ци о не ри-
те на те зи пър ви из да ния са изя ве ни ре жи сьори. Втори ят поста но въ чен 
под ход – пост мо дер на та ин тер пре та ция на кла си чески тек сто ве, е 
опре де лящ как то за бъл гар ски те, та ка и за меж ду на род ни те се лек ции от 
края на 90-те до сре да та на пър во то де се ти ле тие на насто я щия век. Това е 
вре ме то, в ко е то кла си ческа та дра ма тур гия при съст ва на фести ва ла ка то 
из к лю чи тел но бо гат и бла го да рен ма те ри ал за мла до то и най-мла до то 
по ко ле ние бъл гар ски ре жи сьо ри и за ня кои от яр ко за я ви ли те се бе си на 
ев ро пейска та сце на име на за не у мор ни и изоб ре та тел ни игри с ци та ти, 
препрат ки и асо ци а ции от ем б ле ма тич ни те ѝ тек стове. Оста на ли те два 
под хо да – на ак ту а ли зи ра на та ав тор ска ре жи сьор ска ин тер пре та-
ция и на пост д ра ма тич ния те а тър след края на пост мо дер ния ко лаж от 
ци та ти – на пер фор ма тив на та есте ти ка в раз лич ни те ѝ про я ви – пре-
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об ла да ват в под бо ра на ши ро кия кръг от спек так ли по кла си ческа дра-
ма тур гия през пос лед но то де се ти летие. Пока за ни те спек так ли за я вя ват 
ед на съ щест ве на про мя на в те а тъ ра в гло ба лен план – на място то на 
състе за ни е то за най-изоб ре та тел на де кон ст рук ция и пре на пис ва не на 
кла си чески те пи е си, вла де е ща ев ро пейска та сце на от 70-те го ди ни на 
ми на лия до на ча ло то на на шия век, се зав ръ ща от но во ин те ре сът към 
ори ги нал ни те тек сто ве и не об хо ди мост та от ем па тия с тях, от не пос ред-
ст ве но то им пре жи вя ва не от участ ни ци те в спек та къ ла и от зри те ли те в 
за лата. Различ ни ви до ве и на чи ни за пости га не на та ко ва пре жи вя ва не 
пред ла гат де мон ст ри ра ща та но ва енер гия ав тор ска ре жи сьор ска ин тер-
пре та ция и те а тъ рът ка то пър фор манс (в мно го об ра зи е то му от фор ми 
и ре гистри).

Ще ко мен ти рам по-под роб но из б ро е ни те ос нов ни поста но въч ни под-
хо ди към кла си ческа та дра ма тур гия в афи ша на „Вар нен ско ля то“ (и 
по-точ но – пост мо дер на та ин тер пре та ция, ак ту а ли зи ра на та ав тор ска 
ре жи сьор ска ин тер пре та ция и пер фор ма тив на та есте ти ка) чрез ана ли за 
на ня кол ко от ем б ле ма тич ни те за все ки един от тях пред став ле ния във 
фести вал на та програ ма през го ди ните.

„Хам лет“ на Ли лия Аба джи е ва и „Или рия“ (по „Два найста нощ“) на Га-
лин Сто ев са сред ня кол ко то без с пор ни ем б ле ми на пост мо дер на та 
те ат рал на есте ти ка в Бъл га рия от края на 90-те. Неза ви си мо от яр-
ки те си ре жи сьор ски ин ди ви ду ал ности и от чет ли ви раз ли чия по меж ду 
си, два ма та ре жи сьо ри от най-мла до то то га ва по ко ле ние ка те го рич но 
си при ли чат в ед но – в сво я та от да де ност на хе до нистич на та нас ла да 
от игра та с ци та ти и препратки. Появи ли се в наско ро и все още ха о-
тич но кон ст ру и ра щия се свят на от во ре ност та към све та, без край на та 
ин фор ма ция, ком пю тър но то ежед не вие и ме дий на та власт, те са оча-
ро ва ни от не го ва та нат рап ва ща се при ви ле гия – аб со лют на та сво бо да. 
В сво и те два ран ни спек та къ ла по Шек с пир Ли лия Аба джи е ва и Га лин 
Сто ев са за ра зе ни от вя ра та на 90-те в не огра ни че на та и без проб лем на 
съв мести мост на всич ки те ат рал ни тра ди ции, сти ло ве и ези ци (как то 
и на всич ки епо хи и кул ту ри), фор ми ра на по по до бие на тех ни ческа та 
спо соб ност на ком пют ри те да се раз чи тат по меж ду си. Еднов ре мен но с 
то ва в опи я не ни е то на два ма та ре жи сьо ри от та зи вя ра все по-настой-
чи во се прокрад ва и тре во га та от край ност та и капри зи те на чо веш ка та 
при ро да, от ре ла тив ност та на чув ст ва та и же ла ни я та, от зап ла хи те на 
не из вест но ст та. С па ра док сал на сме си ца от рес пект и не по кор ст во те 
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раз ру ша ват и от но во съ би рат от лом ки те на ем б ле ма тич ни те Шек с пи ро ви 
тек сто ве в свои соб ст ве ни ин те ли ген т ни, дръз ко от кро ве ни и изоб ре-
та тел ни про чи ти, ко и то за ра зя ват с въз тор га, енер ги я та и тре во га та на 
по ко ле ни е то на 90-те.

От чуж ди те спек так ли тук непре мен но тряб ва да бъ де при ба вен и „Хам-
лет: Съ ни ща“ на Ан д рий Жол дак, ра бо тещ в съ ща та есте ти ка, но със сил но 
под чер тан ин те рес към го ле ми те сце нич ни прост ран ст ва, за пъл не ни с 
не у мор но сме ня щи се сюр ре а листич ни кар ти ни, доб ли жа ва щи ра бо та та 
му до те а тъ ра на ви зу ал на та дра ма тургия.

Ед ни от най-крас но ре чи ви те при ме ри за оста на ли те два поста но въч ни 
под хо да – ак ту а ли зи ра на та ав тор ска ре жи сьор ска ин тер пре та ция 
и пер фор ма тив на та те ат рал на есте ти ка, си оста ват „Два найста 
нощ“ на Сил виу Пур ка ре те и те а тъ ра в Кра йо ва (за пър вия от тях) и „ре-
пе тиция. Хамлет“ на Ен ри ке Ди ас и бра зил ска та „Ком па ня дос Ато рес“ 
(за вто рия). И два та спек та къ ла са вклю че ни в меж ду на род на та се лек ция 
на из да ни е то на фести ва ла от 2006 г., за ко е то бе ше уточ не но, че поста вя 
на ча ло то на но ва стра те гия при под бо ра на чуж ди те спек так ли и кон-
крет но на пред став ле ни я та по кла си чески пи е си, изоста ви ла уси ли е то 
за за пъл ва не на праз ни ни от ми на ло то или от кро я ва не на ед на по со ка и 
на со чи ла се към по каз ва не на най-доб ри те и най-пред ста ви тел ни те тен-
ден ции, съ би тия и лич ности от ев ро пейска та и све тов на та сцена. Може 
да се ка же, че (съз на тел но или не под б ра ни та ка) „Два найста нощ“ на 
Сил виу Пур ка ре те и „ре пе тиция. Хамлет“ на Ен ри ке Ди ас пред ста вят два 
от ос нов ни те под хо ди при ин тер пре та ци я та на кла си ка та, постиг на ти от 
ев ро пейския те а тър, и по-точ но – тях но то ак ту ал но насто я ще, на чи на, 
по кой то те зи под хо ди се случ ват адек ват но днес.

Спек та къ лът на Пур ка ре те про дъл жа ва тра ди ци я та на мощ ния кон цеп-
ту а лен ре жи сьор ски те а тър, бо ра вещ с ця ло то сце нич но прост ран ст во 
ка то с ма ги ческа ре ал ност, съз да ва на и управ ля ва на от не из то щи ма та 
фан та зия на поста нов чика. Целта на из гра де на та от не го съ но по доб на 
дейст ви тел ност, на се ле на със сюр ре а листич ни кош ма ри, ро ман тич ни ви-
де ния и пре пуска ща са мо и ро ния, е да на ло жи на пуб ли ка та един сил но 
въз дейст ващ и ка те го ри чен про чит на текста. Онова, с ко е то Пур ка ре те 
ста ва из вестен в на ча ло то на 90-те и ко е то го на ла га сред го ле ми те име на 
в съв ре мен ния ев ро пейски те а тър, е съ щест ве на та про мя на, напра ве на 
от не го в то зи ем б ле ма ти чен мо дел на мо дер но то ре жи сьор ско пред-
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став ление. Най-об що ка за но, про мя на та се състои в на ма ля ва не то на 
ре жи сьор ска та су бек тив ност в ин тер пре та ци я та и в до ве ря ва не то на 
про ве ре ни те и трай но на ло жи ли се смис ли и пос ла ния на кла си ческо-
то про из ве дение. Режи сьор ска та ак тив ност е за па зе на, но ос нов на та ѝ 
енер гия е със ре до то че на в изоб ре та тел но то па ра лел но из го ва ря не чрез 
сце нич ни те ком по нен ти на пред став ле ни е то на те зи смис ли и пос лания. 
Поста нов ка та на Пур ка ре те е майсто р ска про я ва на опи са на та съв ре мен-
на тран с фор ма ция на един от ос нов ни те мо де ли на до ми ни ра щия до 
80-те го ди ни на ми на лия век ре жи сьор ски те а тър (ко я то опре де лих ме 
ка то ак ту а ли зи ра на ав тор ска ре жи сьор ска ин тер пре тация).

По доб на тран с фор ма ция, во де ща до ус по ко е ние и за дъл бо ча ва не в 
нат ру па ни те и нас ле де ни от днеш ния чо век фи ло соф ски проз ре ния и 
те ат рал ни ези ци, е опре де ля ща и за бра зил ския спек та къл „ре пе тиция. 
Хамлет“. В не го най-крат ко мо жем да ка жем, че с рес пек ти ра що уме ние 
и ак тьор ска изоб ре та тел ност пък е ба лан си ра на и уми рот во ре на доско-
ро до ми ни ра ла та сце нич на мат ри ца на ра ди кал но и без це ре мон но 
де кон ст ру и ра не и пов тор но ор га ни зи ра не на кла си ческия текст ка то 
ав тор ска по ре ди ца от ци тати. На ней но място е пред ло же но но во – не-
пос ред ст ве но и ав тен тич но – пре жи вя ва не на веч ния кла си чески текст 
на Шек с пир. С дру ги ду ми – то зи спек та къл е един от ем б ле ма тич ни те 
пре хо ди от пост мо дер на ин тер пре та ция на дра ма тур гич на та кла си ка 
към ней ния пер фор ма ти вен прочит.

Яр ка та пер фор ма тив на есте ти ка, в ко я то е напра вен спек та къ лът, е за я-
ве на ди рек т но още в на ча ло то му. При вли за не то си в те ат рал на та за ла, 
къ де то ще се играе пред став ле ни е то, зри те лят вед на га усе ща, че кри ла-
та та, из тър ка на от упот ре би и пре вър на та в ба нал но ежед нев но кли ше 
реп ли ка от Шек с пи ро ва пи е са „све тът е сце на и всич ки хо ра са ак тьо ри“, 
до би ва не о чак ва на све жест и ак ту а лен смисъл. Прост ран ст во то просто и 
от кро ве но е раз де ле но на място за игра е не и място за гле да не. В цен тъ ра 
е оста вен пра зен квад рат за (хо ра та, ко и то ще бъ дат) ак тьо ри те, а око ло 
не го ам фи те ат рал но са на ре де ни по ня кол ко ре да сто ло ве за (хо ра та, 
ко и то ще бъ дат) пуб ли ка та. С вли за не то си в за ла та все ки но во до шъл 
се включ ва в ед но за поч на ло и все още про дъл жа ва що раз пре де ле ние 
на ро ли те на игра е щи те и гле да щите. Това на ча ло на спек та къ ла, естест-
ве но, из пъл ва при съст ва щи те с усе ща не то, че всич ки те са ак тьо ри в 
ра зигра ва не то на ед на от дав на на пи са на и пов та ря ща се пи е са, в „един 
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го лям сце на рий“ (как то би ка зал Ян Кот)7, кой то е не за ви сим от сво и те 
кон крет ни из пъл ни те ли, кой то ги пред хожда. Неслу чай но из пол з вам 
поз на ти те ци та ти от ем б ле ма тич на та кни га на Ян Кот за Шек спир. Както 
по пу ляр на та Шек с пи ро ва сен тен ция, спо ме на та по-го ре, та ка и ня кои от 
дру ги те клю чо ви реп ли ки, мар ки ра щи сю же та „Хам лет“ в съз на ни е то 
на съв ре мен ния чо век, в спек та къ ла на бра зил ска та тру па са „хвър ле-
ни в игра та“, раз бър ка ни и до пъл не ни с те о ре тич ни те на ход ки на Кот, 
съ що ве че от дав на пре вър на ти в смис ло ви и поста но въч ни кли ше та, 
пов лек ли след се бе си дъл ги шлей фо ве от ин тер пре тации. Усеща не то 
на при съст ва щи те за (съ)участие в „те а тър“, за об ща вклю че ност в ед но 
пред хож да що ги пред став ле ние, за сли ва не на не пос ред ст ве на та ре ал-
ност на жи ве е не то с пред поста ве на та ус лов ност на игра та е зат вър де но 
от под го тов ка та на от де ле но то „място за пред ста вя не“ в об що то за всич-
ки прост ран ство. Дока то те зи, ко и то ще бъ дат зри те ли, за е мат места та 
си, ак тьо ри те раз мест ват вър ху не го раз но род ни пред ме ти от мар ки ран 
де кор, упраж ня ват гла со ве те, те ла та и най-ве че спо соб ност та си (чрез 
тях) да кон так ту ват с пуб ли ка та, т.е. да ѝ въз действат. Подгот вят се да 
ре пе ти рат „го ле мия сце на рий“ „Хамлет“.

След ва щи те епи зо ди на спек та къ ла пред став ля ват сво е об раз на по ре ди-
ца от не пос ред ст ве ни емо ци о нал ни и се тив ни пре жи вя ва ния на игра е-
щи те и гле да щи те на ем б ле ма тич ни реп ли ки и сен тен ции от/за ем б ле-
ма тич ния Шек с пи ров текст в ми га на из го ва ря не то им. Съмне ни е то, че 
„из г леж да ни ко га ня ма да достиг нем до Шек с пир“, е нат рап чи во то те ат-
рал но кли ше, съ път ст ва що вся ка ре пе ти ция на „Хам лет“. „Ком па ния дос 
Ато рес“ ди рек т но го из го ва рят след де мон ст ра тив но фор мал ни те опи ти 
да „на ме рят сми съ ла“ в пър ви те ня кол ко сце ни на пи е сата. Изго ва ряй ки 
го, ак тьо ри те вед на га съ об ща ват и от кри тия от тях път за пре о до ля ва-
не то му. Те се по зо ва ват на дъл го го диш на та си прак ти ка на „тър са чи на 
сми съл“ в за пи са ни тек сто ве, в пред хож да щи ги исто рии, т.е. на ак тив но, 
не у мор но игра е щи хо ра, и по каз ват от кри ти е то си: слу чай но то отек ва не 
(след мно го ре пе ти ции) на ня ка къв непред ви ден „звук“ от кла си ческия 
текст в тех ния не пос ред ст вен свят, кой то се оказ ва пре сеч на та точ ка на 
от дав на за пи са на та чуж да исто рия и соб ст ве ния им дне шен опит.

7 Кот, Я. Хам лет в цен тъ ра на то зи век.– В: Шек с пир – наш съв ре мен ник. (Пре-
вод: С. Кран то ва). – В: Те ат ра лен бю ле тин, 1986, № 4, 117.
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Ин ци ден тът, из т ре щя ва не то, случ ва не то на ми га на вли ва не то на „го ле-
мия сце на рий“ „Хам лет“, ар хи ви рал ба зис ни чо веш ки наг ла си, за ко ди-
рал проз ре ни е то „как дейст ва го ле ми ят ме ха ни зъм“ (на ор га ни за ция на 
све та и при съст вие на лич ност та в не го), в кон крет но то съ щест ву ва не и 
ре ак ции на жи ви те те ла и се ти ва на чле но ве те на „Ком па ния дос ато-
рес“ е фо ку сът, през кой то то зи сце на рий би ста нал за тях раз би ра ем, 
т.е. съв ре ме нен, ак ту а лен, тре во жещ. В на ча ло то, ко га то вли зат в за ла та, 
и ак тьо ри те, и зри те ли те имат са мо смът но то усе ща не, че са по ред ни те 
жи ве е щи/участ ва щи в ед на или в ня кол ко от ро ли те на веч на та пи е са 
за съд ба та на све та и чо века. Спира не то на ней но то не о съз на ва но, не-
пос ред ст ве но про ти ча не чрез от кро я ва не то на ак та на „ре пе ти ра не то“ 
ѝ (пред на ме ре но то ѝ пов та ря не)8 на спе ци ал но обо со бе на сце на и на 
наб лю да ва не то на то зи акт е жест на же ла ние тя да бъ де проз ря на, да 
се раз че те сми съ лът ѝ от хо ра та, ко и то при състват. Само то ре пе ти ра не 
не е ни що дру го, ос вен по ре ди ца от опи ти да се от к лю чи из чез на ло то, 
ста на ло то непроз рач но зна че ние на ав то ма тич но и мно гократ но из-
го ва ря ни те реп ли ки и из вър ш ва ни действия. Ето за що „Ком па ния дос 
ато рес“ не пред ста вят „Хам лет“, а ед на „ре пе тиция. Хамлет“, ед но свое 
уси лие да достиг нат точ ка та на про пук ва не меж ду соб ст ве ния им жи-
вот и веч ния „сце на рий“, ко е то да го напра ви ре а лен, че тим, случ ващ 
се се га за тук при съст ва щи те. В то зи сми съл сце на та с изоб ре та тел ния 
раз каз за от к люч ва щия ефект на ед но счуп ва не на пум пал при дру га, 
по-ран на ре пе ти ция на тру па та вър ху Че хов текст, е рав ноз нач на на 
сце на та със за ла га не то на „Ми ше лов ка та“ в Шек с пи ро ва та тра гедия. 
Там Хам лет обяс ня ва на Хо ра цио и на пуб ли ка та пред наз на че ни е то на 
пред сто я що изигра ва не на ста ра пи е са за бра то у бийст во ка то лак мус за 
дейст ви тел ния сми съл на случ ва що то се в дат ския двор. По съ щия на чин 
(въз мож ни ят) из пъл ни тел на Хам лет от „Ком па ня дос Ато рес“ под гот вя 
зри те ли те да очак ват в про ти ча ща та пред очи те им „ре пе ти ция“ съ би-
тие, чрез ко е то те – игра е щи и гле да щи – ще от кри ят как во раз чи тат в 
„Хам лет“ се га, точ но в то зи ден и час на 2006 г. Тази сце на за къс ня ва, но 
в един мо мент не о чак ва но по ра зя ва при съст ва щите. Тя мо же да бъ де 
на ре че на „Ро зен кранц и Гил дестерн са го ли“9.

8  Repeat (англ.) – пов та рям, каз вам на изуст.
9  Реп ли ка на Хам лет от спек та къ ла, пе риф ра за на заг ла ви е то на пи е са та на 

Том Сто пард „Ро зен кранц и Гил дестерн са мър т ви“ (1967).
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Пре ди нея се ре ду ват епи зо ди на ряз ко бук ва ли зи ра но онаг ле дя ва не на 
от дел ни реп ли ки, пре вър на ти в ем б ле ми на це ли доб ре из вест ни мно-
гоп ласто ви сцени. Особе но крас но ре чи во е то ва онаг ле дя ва не при етю да 
„Кра лят и кра ли ца та пос ре щат Хам лет“. Отправ на точ ка на ак тьор ска та 
им про ви за ция тук са ду ми те на Гер т ру да „Хвър ли тоз мра чен из раз на 
ли це то… мах ни тез чер ни дре хи“10. Изре че ни, те ав то ма тич но пов ли чат 
след се бе си ба нал ни ези ко ви и по ве ден чески кли ше та, съ път ст ва щи 
вра зу мя ва не то на мла деж ко то упор ст во от ро ди те ли те в съв ре мен но-
то ежед невие. Актри са та, ко я то ре пе ти ра Гер т ру да, при из ри ча не то на 
реп ли ка та гру бо сва ля чер на та дре ха на си на си и нав ли ча вър ху не го 
(ка то на за и на те но де те) не ле па ра и ра на те ниска в яр ки цве то ве и мал ки 
чер ве ни ке цо ве, ед ва по би ра щи пръсти те на кра ка та му.

То зи кон крет но-пред ме тен дискурс, бук вал но въз про из веж дащ са мосто-
я тел но взе ти ези ко ви фи гу ри, не о чак ва но е изоста вен, за да пос лед ват 
ня кол ко ди а мет рал но про ти во по лож ни сюр ре а листич ни сцени. Една 
ак т ри са ле жи на по да до съв ре ме нен DVD-пле ър в бя ла те ат рал но-ста-
ро мод на рок ля, сме си ла в сти ла си ня кол ко епо хи, и че те пис ма та на 
Хам лет до Офелия. Тя на пом ня днеш на тий ней джър ка, за е та със сво и те 
лю бов ни пре жи вя ва ния в ста я та си (ак т ри са та пред ва ри тел но е за я ви-
ла, че „не оби ча тий ней джъ ри те“). Към нея с ро ман тич но бу кет че бър за 
ак тьо рът в чер но (Хам лет), но из вед нъж се взи ра в ог ле дал но се дя ща та 
сре щу де вой ка та своя май ка („по тъ на ла в раз в рат“ – с ци га ра, яр ко на-
чер ве ни уст ни, пре диз ви ка тел на ко же на на мет ка вър ху го ли те ра ме не) 
и в спек тъ ра на по си па ла та се от про жек то ри те чер ве на свет ли на хвър ля 
цве тя та и се сгър ч ва в (смеш ни, „не ор га нич ни“) кон вул сии и т.н.

Тък мо ко га то зри те ли те ве че са се от ка за ли да очак ват обе ща ния ключ 
към за ше ме тя ва ща та сме си ца от раз но род ни епи зо ди и те ат рал ни стра-
те гии и се от пускат в на раст ва ща та нас ла да от на ход чи ви те об ра зи, не о-
чак ва ни те асо ци а ции и въз дейст ва щи те ви зу ал ни кар ти ни, из в ли ча ни от 
за игра ва не то на ак тьо ри те с поз на ти те Шек с пи ро ви фра зи, съ би ти е то се 
случ ва. „Ре пе ти ци я та“ дости га сво я та цел. Резки ят звук от пре си ча не то на 
не пос ред ст ве но то насто я ще на игра е щи те и гле да щи те с ак ту а ли зи ра ни-
те чрез ней ни те ру тин ни сред ст ва (ин тен зив но то пов та ря не на поз на ти 
реп ли ки) енер гии на кла си ческия текст ги раз тър с ва. В бук ва лен и пре-

10  В пре во да на Ва ле ри Пет ров (Шек с пир, У. Тра гедии. София, 1973. Т. I – „Хам-
лет“, I д., II сц., 407) реп ли ка та е: „Хвър ли таз мрач на краска, си не мой“.
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но сен сми съл. В ос ве те но то прост ран ст во връх ли тат с ме ха ни зи ра ни те 
дви же ния и без па мет на та не из то щи мост и на по ристост на вир ту ал ни 
бой ци от ком пю тър на игра две на ду ва е ми пласт ма со ви кук ли, чер ве на 
и си ня, съ път ст ва ни от ог лу ши те лен тех но саунд. Това са Ро зен кранц и 
Гил дестерн, из ви ка ни да уз на ят истин ски те на ме ре ния на при я те ля си 
Хам лет и да го пре дадат. Попа дай ки на сце на та, кук ли те са за ме не ни от 
об ле че ни в съ щи те костю ми ак тьо ри, ко и то про дъл жа ват по ве де ни е то 
им на про фа ни ра ни ро боти. Хвър ле ни от кра ля и кра ли ца та на по ди у ма 
ка то играч ки, те са съ щест ва без соб ст ве на па мет, во ля и цен ности, ав-
то ма тич но включ ва щи се в ед но състе за ние за „напред ва не“ на от дав на 
за пи сан сю жет, за вър ш ващ за тях със смърт та им. Тук към Шек с пир и Ян 
Кот ре жи сьо рът Ен ри ке Ди ас и тру па та му са при ба ви ли и асо ци а ции 
и препрат ки към скеп тич на та пост бе ке то ва ин тер пре та ция на „веч ния 
сце на рий“ от Том Сто пард в „Ро зен кранц и Гил дестерн са мъртви“.

Два та епи зо да с Ро зен кранц и Гил дестерн – по я ва та им и сре ща та им с 
Хам лет – са раз лич ни със сво я та край ност от всич ко оста на ло в спек та-
къла. Очер та ни с без ком про мис на та яс но та и схе ма тич ност на ком пю-
тър на гра фи ка, те ди рек т но де мон ст ри рат ло ги ка та на „го ле мия ме ха-
ни зъм“ на съ щест ву ва не на све та, съз да ден от чо ве ка в про дъл же ние на 
сто летия. Светът е не ра дост но място на ма ни пу ла ци и те, под с луш ва не то, 
под веж да не то, игри те за над хит ря не, пре да тел ст вото. Множест во то дру-
ги проз ре ния на Шек с пи ро вия текст оста ват на за ден план. Някои от тях 
въ об ще не се по я вя ват (по ка за тел но е, че кла си ческа та те ма за Фор тин-
б рас и въз ста но вя ва не то на по ря дъ ка изоб що лип с ва), дру ги се мяр кат 
и из чез ват или пък ла тен т но при състват. Но всич ки те препра щат към 
об себ ва щия, вне зап но от крил се с по я ва та на Ро зен кранц и Гил дестерн 
ак ту а лен сми съл на „Хам лет“ ка то „ве чен сце на рий“ за ма ни пу ла ци и те 
и пре да тел ст вото.

Най-не у ют на за зри те ля, т.е. стряска ща, при тес ня ва ща и по то зи на чин 
ка ра ща го не за бав но да уло ви същ ност та на случ ва що то се, тук е сце на-
та на раз кри ва не то от Хам лет на пре да тел ст во то на ста ри те при я тели. 
Роля та му се га е взе та от ед на от ак т ри сите. Напрег на ти ят, изо бил ст ващ 
от ост ро у мия, еру ди ра ност, ше ги и свет ска неб реж ност раз го вор на Хам-
лет с Ро зен кранц и Гил дестерн се случ ва ка то игра с раз съб ли чане. Който 
за гу би в сло вес но то над хит ря не, сва ля по ед на от дре хи те си. Кокет но, 
ув ли ча що и под веж да що за поч ва със съб ли ча не на са ко то си (же ната) 
Хамлет, за да се ока жат в един мо мент два ма та му съ бе сед ни ци… на-
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пъл но голи. Хамлет без ст раст но кон ста ти ра „Ро зен кранц и Гил дестерн са 
го ли“, т.е. раз кри ти, раз б ра ни, мър т ви за не го, но те с от чай ва що упор ст-
во се опит ват да „обър нат ре зул та та“, ти чай ки по сце на та и по каз вай ки 
из кус ност в стран ни фи зи чески умения. След та зи на исти на не ве ро ят на 
ка то хрум ва не, из пъл не ние и въз дейст вие сце на, об се би ло то ак тьо ри и 
зри те ли усе ща не, че тра ге ди я та на съв ре мен ния Хам лет е в при ну да та 
му да оби та ва свят на ма ни пу ла ци и те и пре да тел ст во то, напред ва до 
въз мож ния си пре дел. „Хам лет“ днес е оз на че ни е то на без шум но то 
и нед ра ма тич но сри ва не на чо ве ка, раз б рал, че жи во тът се състои от 
раз кри тия на (мал ки и го ле ми, пред на ме ре ни и ру тин ни) пре да тел ства.

Поз на та та реп ли ка „на пос ле дък съм за гу бил ця ла та си ве се лост“ (от дав-
на до би ла са мосто я те лен жи вот на крас но ре чив ци тат в ежед нев но то 
об щу ване) Хамлет из ри ча след сце на та с раз съб ли ча не то/раз кри ва не-
то на Ро зен кранц и Гил дестерн. След та зи сце на до тук ре пе ти ра ни те 
епи зо ди рет рос пек тив но са про ни за ни от не о чак ва но яс но обяс нение. 
Всеки един от тях е пред чув ст вие и/или под го тов ка за ла ви на та от раз-
кри тия на Хам лет на пре да тел ст ва та, из вър ше ни и из вър ш ва ни към него. 
Послед ва ли те до края на спек та къ ла епи зо ди са за бър зан прег лед на 
са ми те раз крития. Те имат иден тич на ло ги ка и струк ту ра: ри ту ал на сло-
вес но на дигра ва не, раз кри ва не на из ма ма та, по на ся не на раз кри ти ето. 
Произ на ся не то на из б ра ни те клю чо ви реп ли ки ста ва все по-фор мал но 
и не управ ля е мо игро во (в ед на от сце ни те „ре жи сьо рът“ гру бо упрек ва 
ак т ри са та за бе зиз раз ност та, с ко я то го пра ви); пре жи вя ва ни я та и пос ла-
ни я та се про из веж дат от ре пе ти ра щи те те ла. В на раст ва ща та прогре сия 
на пре да тел ст ва та мно го сил ни са два та ос нов ни епи зо да с Офе лия и 
Гер т ру да – лю би ма та и май ка та, вклю чи ли се в „про вер ка та“ на лу дост-
та и истин ски те на ме ре ния на Хам лет, про веж да на от кра ля и По ло ний. 
В об щия мра чен пей заж на све та, в кой то чо ве кът „не рад ва“, те вли ват 
осо бе но гор чи ва без на деж д ност с ежед нев на ле ко та на сво и те пре да-
тел ст ва. И при две те тя ид ва от его истич но то им не же ла ние да вник нат в 
случ ва що то се, плъз гай ки се по пъ тя на най-мал ка та съпро тива. Офелия 
та ка и не на пуска по за та на пос луш на дъ ще ря и въз пи та на влю бе на-и-
изоста ве на де вой ка, а Гер т ру да – на са мо у ве ре на май ка, свик на ла да се 
спра вя с ви рог ла ви е то на своя син.

В по до бен свят ня ма място за „ве се лост“. Дори ако тя е ве се лост та на 
от мъ ще ни ето. Зато ва „ре пе ти ци я та“ пред ла га един от най-не о бик но-
ве ни те и пе чал ни фи на ли от мно жест во то фи на ли, ко и то „го ле ми ят 
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сце на рий“ „Хам лет“ е имал през го ди ни те. В пос лед на та сце на с ду е ла 
меж ду Хам лет и Ла ерт ак тьо ри те просто взи мат по един стол, ся дат на 
по ди у ма и вя ло на пом нят слу чи ло то се ед нов ре мен но ка то участ ни ци 
и наб лю да те ли, за вър ш вай ки с ду ми те: „Как во то ще да е… Ви на ги ще 
е та ка… Оста на ло то е мъл ча ние“. Всеки един от при съст ва щи те на сце-
на та и в за ла та по тъ ва в то ва гор чи во зак лю че ние дъл бо ко и лич но, в 
от чай ва ща са мота.

Ка то мно го раз ли чен, но съ що си лен при мер за въз дейст ващ про чит на 
ем б ле ма тич на кла си ческа дра ма в ду ха на пер фор ма тив на та есте ти ка 
бих от кро и ла и спек та къ ла „Зим на при каз ка“ на Мар га ри та Мла де но ва 
в ТР „Сфу ма то“, по ка зан на фести ва ла през 2011 г.

Ако при е мем „Зим на при каз ка“ на Шек с пир в про чи та на Мар га ри та 
Мла де но ва ка то спек та къл за по ра же ни я та на рев ност та и въ об ще за 
тъм на та без д на на чо веш ки те страсти и тях на та ка таст ро фич ност, ко га то 
оста нат без кон т рол, ня ма да сгрешим. Спек та къ лът, как то и пи е са та на 
Шек с пир са и за това. Но пред став ле ни е то на Мар га ри та Мла де но ва е 
пре ди всич ко за ле де носту де ни те бе ли „пей за жи“, в ко и то се прев ръ ща 
жи во тът на чо ве ка, ко га то за гу би лю бов та, ко га то за гу би стре ме жа си да 
раз би ра и да бъ де раз би ран от дру гия, ко га то вът реш на та праз но та и 
лип са та на сми съл за поч ват да „опраз ват“ све та от доско рош ни те об вър-
за ности, цен ности и про ек ти, „уби вай ки“ ги един след друг. След лю бов-
та – ко я то при Шек с пир ви на ги е кол ко то за ре де но с дра ма ти зъм лич но 
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„Зим на при каз ка“ – У. Шек с пир, реж. М. Мла де но ва, ТР „Сфу ма то“, 2010/2011
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чув ст во, тол ко ва и ос но во по ла га ща ме та фо ра за же ла ни е то да се жи вее 
с дру гия/дру ги те – све тът уми ра, а чо ве кът се пре сел ва в не го вия не ре-
а лен, приз ра чен двойник. Настъп ва „зим на та при каз ка“ на жи во та му.

Мар га ри та Мла де но ва и еки път на спек та къ ла не пре раз каз ват и не тъл-
ку ват пи е са та на Шек спир. Тя ня ма нуж да от това. През ве ко ве те тек стът 
на ре не сан со вия ав тор, кон ден зи ран в сво е то заг ла вие, се е пре вър нал 
в на ри ца тел но за жи во та след лю бовта. Пиеса та по-ско ро е по ло же на 
на сце ната. Тя вед нъж е из го во ре на и вто ри път е по ка за на чрез прост-
ран ст ве ни об рази. Пред став ле ни е то се раз сти ла пред зри те ли те в ус по-
ред ни и пре си ча щи се сло вес ни и ви зу ал ни пей за жи, ри су ва щи ед на и 
съ ща пов та ря ща се бол ка – бол ка та от без с мис ли е то и са мо тата. Много 
под хо дя що е ре ше ни е то на де ко ра и костю ми те на Да ни е ла Олег Ля хо-
ва, ма те ри а ли зи ра що ле де ния дъх на Шек с пи ро ва та „зим на при каз ка“ 
в праз на бя ла сце на (все ле на), в дъ но то на ко я то се из ви ся ва сте на от 
ле де ни бло кове. Тази сте на ка то вра та на гроб ни ца пе ри о дич но се от ва-
ря и офор мя от се бе си крат кот рай ни места за жи вот (стъл би за ня къ де, 
прост ран ст во пред до ма, къ де то се сре щат влю бе ни те, мор ски пристан, 
къ де то се присти га и от п ла ва), за да се зат во ри след миг и да ги по гъл не 
от но во, въз ста но вя вай ки не въз му ти ма та си ле де на бе зупреч ност и веч-
ност. Като рам ка на пов та ря щия се ри ту ал на по я вя ва не и из чез ва не, на 
жи вот и смърт, слу жи осъж да не то на смърт на Хер ми о на (Еле на Ди мит-
ро ва) в на ча ло то и ней но то (ма ги ческо) зав ръ ща не в края на пи е сата. 
То е по ка за но по един и съ щи на чин – ак т ри са та е сед на ла не ре ал но 
бя ла и да леч на вър ху ле де на пло ча, ко я то за крат ко вре ме се по да ва от 
ле де на та сте на и пос ле се при би ра об рат но в нея ка то чек ме дже в морга. 
Разли ка та меж ду две те сце ни е мал ка, но съ щест вена. При осъж да не то, 
миг пре ди смърт та, ли це то на Хер ми о на, ко е то един ст ве но се от кри ва от 
бе ли те одеж ди, е жи во и пъл но с кръв, на се че но от дви же ния и гри маси. 
При зав ръ ща не то ѝ то не се раз ли ча ва от бя ла та ѝ зим на дре ха, об ви ла 
я – ско ва ла я от гла ва та до пе тите. Костю ми те пов та рят фу ту ристич на та 
ло ги ка на де кора. Обле че ни в бе ли те си зим ни на ме та ла, чо веш ки те те ла 
съ що са пре вър на ти в бе ли ле де ни бло ко ве, ко и то се гру пи рат в напря-
га щи с ост ри те си не чо веш ки ръ бо ве ми зан с цени. Поня ко га на ме та ла та 
се сва лят или от гръ щат и то га ва от вът ре за мал ко се по я вя ват овал ни те 
и уяз ви ми очер та ния на те лата. Хора та – ле де ни къ со ве, всъщ ност са 
ня ко га жи ви и стра да щи ин ди ви ди, вне зап но вле де не ни от дъ ха на 
връх ле тя ла та ги жи тейска зима. Изклю че ние от без край на та зим на кар-
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ти на са лет ни те костю ми и ми зан с це ни на влю бе ните. Перди та (от но во 
Еле на Ди мит ро ва) и Фло ри зел (Явор Ба ха ров) са об ле че ни в ле ки бе ли 
дре хи, огъ ва щи се по енер гич ни те им, из пъл не ни с лю бов – с же ла ние 
за жи вот и раз би ра не с дру гия/дру ги те, тела. Само те зи лет ни пер со на-
жи в лет ни те си костю ми мо гат да се до кос ват и прегръщат. Оста на ли те 
са ли ше ни от по доб на въз мож ност – те са ви на ги на раз сто я ние един от 
друг, раз де ле ни от обе ми те на ле де ни те си оде яния.

В по до бен тип пред став ле ние, ко е то мо же да бъ де опре де ле но ка то не-
пос ред ст ве но пре жи вя ва не на ли те ра ту рен текст в ре ал но то вре ме на 
не го во то про ти ча не, т.е. ка то пър фор манс, за все ки един от игра е щи те и 
от зри те ли те за да ча та на ак тьо ри те е ед нов ре мен но ле ка и мно го трудна. 
Качвай ки се на сце на та и вмък вай ки се във ви зу ал но-прост ран ст ве ни те 
фор ми на об ра зи те и си ту а ци и те, чрез ко и то тек стът на Шек с пир е раз-
гър нат там, из пъл ни те ли те тряб ва да пре жи ве ят свой опит, усе ща ния и 
емо ции, съ бу де ни от те зи форми. Изка зът на от к лю че ния опит и енер гии 
е не об хо ди мо да бъ де до пъл ни тел но те ат ра ли зи ран, т.е. под чер тан и 
ин тен зив но про я вен, за да отек не в за ла та и да зад ви жи по до бен про-
цес на пре жи вя ва не в при съст ва щите. Участ ни ци те в спек та къ ла оба че 
са се под да ли из ця ло на зав ла дя ва ща та засти на ла пе чал на ви зу ал но то 
ре шение. Зато ва на чи нът, по кой то те спо де лят и пре жи вя ват та зи пе чал, 
съ що е засти нал, приг лу шен, ба вен и про тяжен. Но ако до ня къ де ни лип-
с ва не въз мож ни ят да бъ де удър жан из б лик на вът реш ни те усе ща ния, 
„взри вът“ (по Са ра Кейн) на из бух на ло то стра да ние, то те без с пор но се 
ком пен си рат от уме лия и пре ци зен ин то на ци о нен и пласти чески ри су нък 
на Явор Ба ха ров, Еле на Ди мит ро ва, Мар ги та Го ше ва, Са ва Дра гун чев, 
Цве тан Алек си ев, Христо Петков.

В програ ма та към пред став ле ни е то Мар га ри та Мла де но ва каз ва, че се е 
обър на ла към „пос лед ния ми ра къл на ге ния“ „Зим на при каз ка“ за ра ди 
прокрад ва ща та се в не го вя ра, че по ка я ни е то и „чу до то“ на прош ка та 
са „един ст ве на и пос лед на въз мож ност да се пре къс не спи ра ла та на 
зло то… и чо ве кът от но во да се из пра ви“. Фина лът на спек та къ ла оста вя 
все ки от при съст ва щи те – ак тьо ри и зри те ли – са ми да ре шат да ли ле-
де носту де ни те зим ни пей за жи след лю бов та мо гат от но во да ожи ве ят 
в цве то ве те на ля тото.

Ана ли зът на яр ки и ори ги нал ни про чи ти на кла си ка та в ду ха на пер фор-
ма тив на та есте ти ка, по ка за ни на фести ва ла, би мо гъл да бъ де про дъл-
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жен с още доста пред став ле ния от афи ша на пос лед но то де се ти летие. 
Ако все пак оба че тряб ва да за вър ша със съ би ти е то сред тях, то то ва за 
мен бе зус лов но е „Или а да“ на Йер ней Ло ренци.

Имах въз мож ност та да гле дам спек та къ ла че ти ри пъ ти на раз лич ни 
фести ва ли, т.е. на раз лич ни сце ни, пред раз лич на пуб ли ка, в раз ли чен 
те ат ра лен кон текст. Прие мът на „Или а да“ нав ся къ де бе ше схо ден – за-
поч ва ше сдър жа но и с из вест на дистан ция (пред сре ща та с христо ма-
тий но то пър во про из ве де ние на ху до жест ве на та про за в ев ро пейска та 
кул ту ра, ко е то все ки е изу ча вал или му пред стои да изу ча ва в учи ли ще) 
и за вър ш ва ше с въ о ду шев ле ние и бур ни ап ло дис менти.

Мо же би най-важ но то ка чест во на спек та къ ла на Йер ней Ло рен ци 
е, че ре жи сьо рът и еки път му прев ръ щат своя про чит на Оми ро ва та 
„Или а да“ в не пос ред ст ве но се тив но и емо ци о нал но лич но пре жи-
вя ва не ед нов ре мен но за ак тьо ри те и зри те ли те, а не в тра ди ци он на 
поста нов ка, из гра де на вър ху ед на или дру га ин тер пре та ция на ос-
но во по ла га ща та ев ро пейска книга. Така исто ри я та за пър ва та ев ро-
пейска (Тро ян ска та) вой на и ней ни те при чи ни и ме ха низ ми, скри ти 
дъл бо ко в при ро да та на чо ве ка и из гра де но то от не го об щест во, се 
оказ ва не о чак ва но проста, яс на и раз тър с ва ща за всич ки, във вся ко 
вре ме и място, без да изиск ва спе ци ал ни ин те лек ту ал ни нат руп ва ния 
и ра ци о нал но раз би ране.

Сло вен ски ят ре жи сьор се на ло жи през пос лед ни те го ди ни ка то меж-
ду на род но име с дръз ко то си на соч ва не към слу ша не то (в днеш на та 
епо ха на об ра зи те и гле да не то) – слу ша не то на сло во то, но най-ве че 
на за ко ди ра ния в не го ри тъм, на му зи ка та, засти на ла в ду ма та и пре-
на ся ща през вре ме то дъл бо ко скри то то ѝ и не из мен но ата вистич но 
съ дър жание. Ето за що за зри те ли те на „Или а да“ не е не об хо ди мо да 
сле дят вни ма тел но тек ста (кой то се из го ва ря точ но и пос ле до ва тел но 
от ак тьо ри те на сце на та) и да ро вят в па мет та си за справ ки за ми то ло-
гич ни те ге рои, тех ни те вза и мо от но ше ния, род нин ски връз ки и т.н. – ос-
нов на та труд ност при въз при е ма не то на ан ти чен текст, а е доста тъч но 
да се от пус нат в ри тъ ма и му зи ка та на спек та къ ла и та ка не съз на тел но 
ще на ме рят дъл бо ко в се бе си оно ва, за ко е то ве че тол ко ва ве ко ве 
раз каз ва Оми ро ва та по е ма. В раз лич ни ин тер вю та Йер ней Ло рен ци 
яс но фор му ли ра то ва от кри тие в на ше то не съз на ва но – всич ки ние 
не сме тол ко ва раз лич ни един от друг, кол ко то си мис лим, всич ки си 
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при ли ча ме как то в „на ша та во ля за власт“, та ка и в на ша та от чай ва ща 
„уяз ви мост и пре ход ност“11.

Въпро сът за съх ра не ния не съз на ван опит и ар хе тип но съ дър жа ние в 
ри тъ ма и му зи ка та на кла си чески те тек сто ве и кон крет но в тех ния фор-
ма лен из раз – мет рич на та стъп ка, е осо бе но ва жен в те а тъ ра. В „Или ада“ 
Йерней Ло рен ци и не го ви ят екип го ре ша ват с рес пек ти ра що поз на ние и 
ар тисти чен замах. Онова, ко е то но си не по кът на то веч но то съ дър жа ние на 
Оми ро вия епос, е хек за ме тъ рът; в не го вия ри тъм е засти на ла енер ги я та 
на же ла ни е то за над мо щие, на гне ва и стра да ни е то на древ ните. За не-
го Йер ней Ло рен ци каз ва: „Има не що мно го фун да мен тал но в ри тъ ма 
на хек за ме търа. Биене то на сър це то, пул сът на всич ко жи во. В съ що то 
вре ме има не що непрек лон но в не го, поч ти войн ст в ено. Като че ли жи-
во тът ви на ги е бил и ще бъ де об вър зан с раз ру ше ни ето. Хекза ме тъ рът 
ид ва от вът ре, от сто ма ха, ко е то е доста да леч от гла вата. От ед но място 
меж ду сър це то и ге ни та ли ите. Това е точ ка, ко я то от веж да към ар хе ти па, 
към под съз на ни е то, ко и то оста ват не из мен ни“12.

За да при пом нят на днеш ни те хо ра в за ла та важ но то ар хе тип но зна ние 
за жи во та, вой на та и смърт та, ре жи сьо рът, ком по зи то рът Бран ко Рож ман 
и сце ногра фът и ак тьор в пред став ле ни е то Гре гор Лу щек на ми рат ори-
ги на лен и мощ но въз дейст ващ на чин за съв ре мен но въз про из веж да не 
на ри тъ ма на хек за ме тъ ра, в кой то е за пи сан ан тич ни ят текст.

При за поч ва не то на спек та къ ла сце на та на пом ня по ди ум, на кой то след 
мал ко ще из ля зат из пъл ни те ли те от му зи ка лен ор кестър. В ши рок по-
лукръг са на ре де ни сто ло ве с микро фо ни пред тях, пред един има пи а но, 
пред друг – ар фа, а до тре ти е поста ве на гусла. Броят на сто ло ве те и на 
ак тьо ри те, ко и то след ми ну ти ги за е мат, е 12 – кол ко то е бро ят на из-
пъл ни те ли те в древ ногръц кия хор при пред ста вя не то на тра ге ди и те на 
Есхил. От тях се от де ля един – той е ае дът (древ ни ят раз каз вач), по-къс но 
во да чът на хо ра, но ед нов ре мен но с то ва и ак тьо рът, кой то ще „мо де-
ри ра“ та зи ве чер на сце на та раз ка за за Тро ян ска та вой на. В на ча ло то 
ри тъ мът на хек за ме тъ ра е за да ден от не го, от на чи на, по кой то из го ва ря 
пър ви те стро фи на из вест на та древ на по е ма за „гне ва на Ахи ла“, след 
ко е то по вре ме на це лия спек та къл е под дър жан от оста на ли те ак тьо ри 

11  Ин тер вю с Йер ней Ло рен ци на Еле на Ан ге лова. Бюле тин на Меж ду на ро ден 
те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“, бр. 2, 6.06.2016.

12  Пак там.
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с от ме ре ни уда ри по микро фо ни те пред тях. Изпъл ни те ли те в то зи осо-
бен съв ре ме нен ор кестър – тран с фор ма ция и про дъл же ние на ан тич ния 
хор, са об ле че ни в оби чай ни те за чле но ве те на един ор кестър ве чер ни 
костю ми, по-точ но в от дел ни части от тях, до пъл не ни с еле мен ти от 
дру ги епо хи и днеш ни мод ни сти ло ве, как то и с древ ни оръ жия – щит, 
ко пие, меч. Разка зът за оби ди те, капри зи те и за мис ли те за от мъ ще ние 
на хо ра та и бо го ве те, до ве ли до бит ка та-ка сап ни ца пред Троя, те че яс-
но и пос ле до ва тел но, ка то все ки от из пъл ни те ли те ста ва от сто ла си и 
про из на ся мо но ло зи те на ос нов ни те ге рои Ахил, Ага мем нон, Зевс, Хе ра, 
Пат ро къл, вна сяй ки в ця ла та рит мич но-му зи кал на кар ти на но ви то но ве 
в ек ста тич но на раст ва ща гра да ция. И ко га то тя дости га въз мож ния си 
пре дел при сце на та с Пат ро къл, тръг нал за бой но то по ле в дос пе хи те 
на не по бе ди мия си при я тел Ахил, не о чак ва но е пре къс на та от от кри ла 
се в дъ но то на сце на та пасто рал на кар ти на. В нея до го ля ма ку па се но 
(чий то си лен ми рис за ли ва за ла та) стои же на, ко я то неж но пее от рез-
вя ващ реф рен – за мъ жа, кой то, ако оти де в бит ка та за Троя, ще ум ре, 
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„Или а да“ по Омир, реж. Йерней Ло рен ци, Сло вен ски на ци о на лен дра ма ти чен 
те а тър – Люб ля на, Сло ве ния, 2014/2015
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покрит с веч на сла ва, а ако се вър не у до ма, ще за гу би сла ва та си, но 
ще жи вее дълго.

След ка то в пър ва та част на спек та къ ла чрез майсто р ск о то и стре ми тел но 
раз ви тие на рит мич но-му зи кал на та му пар ти ту ра зри те ли те спон тан но 
са се из пра ви ли пред ира ци о нал ния стре меж на чо ве ка за над мо щие 
и за во е ва ние, во дещ го към раз ру ше ни е то и са мо раз ру ше ни е то, то във 
вто ра та част е по ка за на са ма та тех но ло гия на (са мо) раз ру ше ни ето. 
Изна чал на та, същ ност на та при чи на за вой на та е стра хът от из мест ва не-
то, без с ла ви е то, за ли ча ва не то – стра хът от смъртта. Вкоп чил се в жаж-
да та си да бъ де, чо ве кът от ча я но се бо ри за слу чай ни, нез на чи тел ни и 
не ле по из г леж да щи дре бо лии (мно го иро нич но е по ка за но то ва при 
Ахил, с фи гу ра и по ход ка на съв ре ме нен ма не кен, посто ян но ог леж дащ 
се в го ля мо, за о би ко ле но със све те щи лам пи ог ле да ло). Жела ей ки да 
от да ле чи смърт та, той ира ци о нал но я тър си, пре диз вик ва я с об ре че но 
без раз съд ст во, стре ми се към нея с еро ти чен копнеж. Война та е край-
на та об себ ва ща про я ва на чо веш кия на гон към смъртта. Създа те ли те 
на спек та къ ла с не ве ро ят но про ник но ве ние са уло ви ли и съ бу ди ли 
тът не ща та енер гия на то зи на гон в Оми ро ва та „Или а да“. Втора та част 
пред ста вя раз ка за, дуб ли ран от наг лед но сти ли зи ра но изоб ра же ние на 
три ем б ле ма тич ни бит ки, за вър ш ва щи със смърт. Битка та на гър ци те с 
тро ян ци те ка то еди но бор ст во на не из б ро и мо ко ли чест во бе зи мен ни 
мъ же, убийст во то на Пат ро къл от Хек тор и от мъ ще ни е то на Ахил чрез 
жесто ко то убийст во на Хектор. Освен рит мич но-му зи кал но из гра де ни, 
те зи три сце ни са и не ве ро ят но въз дейст ва що хо ре огра фи ра ни от Гре-
гор Лущек. Всич ки те за поч ват с посте пен но гра ди ращ ек ста ти чен танц 
на вой на (тук из к лю чи тел но бе ше из пъл не ни е то на Мар ко Ман дич ка-
то Хек тор), вдиг нал на ни во то на ра мо то си сво е то ко пие, ко е то накрая 
за би ва в гър ди те и ко ре ма на жер т ва та, и за вър ш ващ със съб ли ча не то 
(уни жа ва не то) на го ло то без за щит но мър т во тяло. Фина лът на то зи 
пов та рящ се ри ту ал на ек ста за на ми мо лет но то са мо ут вър ж да ва не и 
смърт та е жесто ко то из те за ние и обе зоб ра зя ва не на тя ло то на Хек тор от 
„страш но гневния“ Ахил. Сцена та е напра ве на с ряд ка изоб ре та тел ност и 
майстор ст во – Мар ко Ман дич ка то Хек тор се сви ва в ем б ри о нал на по за 
на сце на та, покри вай ки тя ло то с щи та си и дър жей ки в ед на та си ръ ка 
микрофон. Юре Хе ниг ман ка то Ахил за поч ва сви ре по да уд ря по щи та, 
до ка то той се огъ не, а за ла та се из пъл ни с не по но си мия тря сък на си пе-
щи те се вър ху ме та ла уда ри и сто но ве те в микро фо на, ор кест ри ра ни във 
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фи на ме ло дия на от де ля ща та се от тя ло то душа. След крат ко за ти шие 
ак тьо рът, пред ста вил Хек тор, се из пра вя и се зав ръ ща на сто ла си, а на 
не го во място е поста вен раз по ло вен кър вящ труп на го ля мо жи вот но, 
ко е то Ахил за поч ва да на ла га от но во, а след то ва ста ри ят При ам от ча я но 
при ласка ва в ску та си ка то раз фа со ва но то тя ло на си на си. Това е кра-
ят на бит ка та, в ко я то „ня кои уми рат, дру ги уби ват, а зе мя та е по тъ нал 
в кръв“, как то при пя ват на ся да ли те в кръг ак тьо ри. И мал ко пре ди да 
из бух нат ап ло дис мен ти те, ар фист ка та не о чак ва но за пя ва пов та рящ се 
реф рен на ан г лийски, из пъл нен с не зем на неж ност и без на деж д ност, 
ка то при вся ко пов то ре ние поста вя но во име на ак тьор от пред став ле-
ни е то, а накрая и на чо век от пуб ли ка та: „I am going to die, J. is going to 
die, M. …“ и за вър ш ва „We are going to die“. „Всич ки ще ум рем“ – как да 
се на у чим да жи ве ем с това!

В „Или а да“ на Йер ней Ло рен ци мо гат да бъ дат от кри ти мно го препрат ки 
и алю зии как то с ми на ли вой ни на Ев ро па, та ка и с днеш ния раз тър с-
ван от кон ф лик ти свят. Но спек та къ лът, как то каз ва са ми ят ре жи сьор, 
не е за ед на кон крет на вой на или за днеш на та све тов на си ту а ция, той 
е пъ те шест вие към са мия чо век, към не го ви те най-дъл бо ко скла ди ра-
ни и по тис на ти страсти и стра хове. Едно на исти на не ве ро ят но (са мо) 
пре жи вя ване.

То ва из с лед ва не на кла си чески те тек сто ве и ин тер пре та тив ни те под хо ди 
към тях в програ ма та на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен-
ско ля то“ през не го во то 25-го диш но съ щест ву ва не в край на смет ка не 
би мог ло да бъ де за вър ше но, до кол ко то са мо по се бе си съ що се състои 
ка то ана лиз на и впуска не в ин тер пре та ции (на сце нич ни про чи ти) на 
те зи тек стове. Така че то е са мо още ед на реп ли ка с от во рен фи нал в 
без край ния раз го вор за/чрез кла си ката.
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ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ: СПЕК ТАК ЛИ ПО КЛА СИ ЧЕСКИ ТЕК СТОВЕ
В ПРОГРА МА ТА НА МЕЖ ДУ НА РОД НИЯ ТЕ АТ РА ЛЕН ФЕСТИ ВАЛ 

„ВАР НЕН СКО ЛЯ ТО“ 1993 2017

1993 г. – „Хам лет“ на Шек с пир (ре жи сьор Алек сан дър Мор фов, Пър ви 
частен те а тър „Ла страда“);

1994 г. – „Ан ти го на“ на Со фо къл, ре жи сьор Мар га ри та Мла де но ва, На-
ро ден те а тър „Иван Ва зов“; „Ве не ци ан ски ят тър го вец“ на Шек с пир, ре-
жи сьор Би на Ха ра лам пи е ва, ДТ – Вра ца; „Укро тя ва не на опър ни ча ва та“ 
на Шек с пир, ре жи сьор Иван Ка ра джов, ДТ – Смолян;

1995 г. – „Оте ло“ на Шек с пир, ре жи сьор Лю бо мир Ма ли нов, ДТ – Добрич;

1996 г. – „Сън в лят на нощ“ на Шек с пир, ре жи сьор Алек сан дър Мор фов, 
На ро ден те а тър „Иван Вазов“;

1997 г. – „Или рия“ (по „Два найста нощ“ на Шек с пир), ре жи сьор Га лин 
Сто ев, ДТ – Вар на; „Бу ря та“ на Шек с пир, ре жи сьор Алек сан дър Мор фов, 
На ро ден те а тър „Иван Вазов“;

1998 г. – „Хам лет“ по Шек с пир, ре жи сьор Ли лия Аба джи е ва, ДТ – Сли-
вен, Ле тен те ат ра лен уни вер си тет, Сли вен; „Ко ме дия от греш ки“ на 
Шек с пир, ре жи сьор Ди ми тър Нед ков, Фон да ция „Кон цеп ция за те а тър“, 
Со фия; „Ме дея“ по Ев ри пид, адап та ция и ре жи су ра Ви ли Бер н хард, Те-
а тър „Мерц“ – Грац, Ав ст рия; „Фи лок тет“ на Со фо къл, сце нич на вер сия 
и поста нов ка Ан д реа Вул пе, На ци о на лен те а тър „Й. Л. Ка ра джа ле“ – Бу-
ку рещ, Ру мъния;

1999 г. – „Ан ти го на смър т на та“ (по „Ан ти го на“) на Со фо къл, сце нич на 
вер сия и поста нов ка Мар га ри та Мла де но ва, Те ат рал на ра бо тил ни ца 
„Сфу ма то“; „Стра да ни я та на мла дия Вер тер“ по Гьо те, Кир ке гор, Ели ът, 
Бо вел, ре жи сьор Ли лия Аба джи е ва, Ма лък град ски те а тър „Зад ка на ла“; 
„Ме дея“ от Ев ри пид, ре жи сьор Ни ке ти Кон ту ри, На ци о на лен те а тър – 
Ати на, Гърция;

2000 г. – „Ан ти го на в Тех но ленд“ по Со фо къл, ре жи сьор Га лин Сто ев, 
Ма ке дон ски на ци о на лен те а тър – Ско пие, Ма ке до ния; „Хам лет“ по 
Шек с пир, ре жи сьор Ли лия Аба джи е ва, Фра йе ка мер ш пи ле – Маг де бург, 
Гер мания;
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2001 г. – „Ро мео и Жу ли е та“, ре жи сьор Ли лия Аба джи е ва, На ро ден 
те а тър „Иван Ва зов“; „Ти мон Атин ски“ на Шек с пир, ре жи сьор Ве ра 
Щурм, Бре мер Шек с пир Към па ни – Бре мен, Гер ма ния; „Игра на лю бов 
и слу чай ност“ от Пи ер дьо Ма ри во, сце нич на вер сия и поста нов ка Га-
лин Сто ев, ДТ – Вар на; „Два найста нощ“ на Шек с пир, ре жи сьор Ро бърт 
Сту руа, На ро ден те а тър „Иван Вазов“;

2002 г. – „Бу ря“ от А. Ост ро в ски, ре жи сьор Влад лен Алек сан д ров, ДТ – 
Па зар джик; „Ко ме дия на слу ги те“ по „Слу га на два ма гос по да ри“, „Дон 
Жу ан“ и „Дон Ки хот“, спек та къл на Сте фан Москов, Те ат ра лен фести вал 
„Ави ньон“, Програ ма „Те о рем“, Те а тър „Фи ла тюр“, Те а тър „Роз дьо ван“ – 
Фран ция, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ и Те а тър „Ла стра да“ – Бъл гария;

2003 г. – „Сте ла“ от Гьо те, ре жи сьор Ни ко лай По ля ков, Об щин ски те а тър 
„Въз раж да не“; „Хам лет: съ ни ща“, ре жи сьор Ан д рий Жол дак, Дра ма ти-
чен те а тър „Та рас Шев чен ко“ – Хар ков, Украй на, Charity Producer’s Fund; 
„Anti-Gone“ по „Ан ти го на“ от Со фо къл, ре жи сьор Га лин Сто ев, Ком па ния 
Frac  on – Брюк сел, Белгия;

2004 г. – ня ма спек та къл по кла си чески текст;

2005 г. – „Бу ря та“, ре жи сьор Явор Гър дев, Дър жа вен те а тър – Ада на, 
Турция;

2006 г. – „С лю бов та ше га не би ва“ от Мю се, ре жи сьор Ма ри ус Кур кин-
ски, На ро ден те а тър „Иван Ва зов“, „ре пе тиция. Хамлет“, реж. Енри ке 
Ди ас, Ком па ня дос Ато рес – Рио де Жа ней ро, Бра зи лия; „Два найста 
нощ“, ре жи сьор Сил виу Пур ка ре те, На ци о на лен те а тър „Ма рин Со-
реску“ – Кра йо ва, Ру мъния;

2007 г. – „Же нит ба“ от Го гол, ре жи сьор Юрий Погреб нич ко, ДТ – Бур гас, 
„Шей лок“ по „Ве не ци ан ски ят тър го вец“, текст и из пъл не ние Га рет Ар-
м ст р онг, Makin’ Projects – Обе ди не но крал ст во; „Дон Жу ан“ от Мо ли ер, 
ре жи сьор Алек сан дър Мор фов, На ро ден те а тър „Иван Ва зов“; „Ве се ли те 
Раз п лю е ви дни“ по „Сват ба та на Кре чин ски“, „Де ло“ и „Смърт та на Та-
рел кин“ на А. Су хо во-Ко би лин, ре жи сьор Мла ден Ки се лов, Те а тър 199;

2008 г. – „Да ма Пи ка“ по А. С. Пуш кин, адап та ция и ре жи су ра Ти мо фей 
Ку ля бин, ДАДТ „Чер вен фа кел“ – Но во си бирск, Ру сия; „Мак бет“ на Шек-
с пир, ре жи сьор Ди а на Доб ре ва, ДТ – Смо лян; „Укро тя ва не на опър ни-
ча ва та“ на Шек с пир, ре жи сьор Ма ри ус Кур кин ски, Дър жа вен са ти ри чен 
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те а тър „Але ко Кон стан ти нов“; „Ан д ро ма ха“ от Жан Ра син, ре жи сьор 
Дек лан До не лан, C.I.C.T. / Те а тър „Буф дю Нор“ – Па риж, Франция;

2009 г. – „Зло де и те на Шек с пир“, мо нос пек та къл на Сти вън Бър коф, 
Steven Berkoff ’s East Produc  ons – Лон дон, Обе ди не но крал ст во; „Днев-
ни кът на един луд“ от Го гол, мо нос пек та къл на Са му ел Фин ци, ре жи сьор 
Ха на Ру долф, Дой чес те а тър – Бер лин, Гер ма ния; „Елек т ра“ от Ев ри пид, 
ре жи сьор Та да ши Су зу ки, от кри та ре пе ти ция, Suzuki Company of Toga 
(Scot) – То га, Япо ния; „ОООО, Съ нят на Го гол“ по „Нев ски прос пект“, 
„Иван Фьо до ро вич Шпон ка и не го ва та ле ля“, „Же нит ба“, „За писки на 
лу дия“ от Н. В. Го гол, сце на рий и поста нов ка Мар га ри та Мла де но ва и 
Иван Доб чев, Те ат рал на ра бо тил ни ца „Сфу ма то“; „Ро мео и Жу ли е та“, 
ре жи сьор Оска рас Кор шу но вас, ОКТ / Град ски те а тър – Вил нюс, Лит ва; 
„Ши нел“ по Го гол, идея, сце нич на адап та ция и сце ногра фия Ни на Ди-
мит ро ва, Ва сил Ва си лев – Зу е ка, Свет ло зар Га гов, Те а тър „Кредо“;

2010 г. – „Да ма Пи ка“ по А. С. Пуш кин, ре жи сьор Би на Ха ра лам пи е ва, 
Ма лък град ски те а тър „Зад ка на ла“; „Фа уст“ от Гьо те, ре жи сьор Ли лия 
Аба джи е ва, ДТ – Варна;

2011 г. – „Жи во тът е сън“ от Кал де рон, ре жи сьор Га лин Сто ев, Те а тър де 
ла плас – Ли еж, Бел гия; „Зим на при каз ка“, ре жи сьор Мар га ри та Мла де-
но ва, ТР „Сфу ма то“; „Как то ви ха рес ва“, сце нич на вер сия и поста нов ка 
Кра си мир Спа сов, Те а тър „Бъл гар ска армия“;

2012 г. – „Ри чард III“, ре жи сьор Пла мен Мар ков, ДТ – Вар на; „Ко вар ст во 
и лю бов“ от Фрид рих Ши лер, ре жи су ра и сце ногра фия Стай ко Мур джев, 
Те а тър „Со фия“; „Бу ря та“, адап та ция и ре жи су ра Сил виу Пур ка ре те, На-
ци о на лен те а тър „Ма рин Со реску“ – Кра йо ва, Ру мъния;

2013 г. – „Де ка ме рон“ по Бо ка чо, ре жи сьор Ди а на Доб ре ва, Те а тър 
„Бъл гар ска ар мия“; „Бу ря“ от А. Ост ро в ски, ре жи сьор Йер ней Ло рен ци, 
Град ски те а тър – Люб ля на, Сло вения;

2014 г. – „Скъ пер ни кът“ от Мо ли ер, ре жи сьор Ли лия Аба джи е ва, Ма лък 
град ски те а тър „Зад ка на ла“; „Ре ви зор“ от Го гол, пре вод, адап та ция и 
ре жи су ра Пла мен Мар ков, ДТ – Вар на; „Хам лет“, ре жи сьор До ми ник 
Дром гул/Бил Бък хърст, Шек с пи ров те а тър „Гло бус“ – Лон дон, Обе ди не но 
крал ст во; „Вол по не“ от Бен Джон сън, сце нич на вер сия, му зи кал на сле да 
и ре жи су ра Здрав ко Мит ков, Са ти ри чен те а тър „Але ко Кон стан ти нов“; 
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„Крал Лир“ на Шек с пир, ре жи сьор Сам Мен дес, са те лит на про жек ция 
от Програ ма та NT LIVE, Лон дон, Обе ди не но крал ство;

2015 г. – ня ма спек та къл по кла си чески текст;

2016 г. – „Мно го шум за ни що“, ре жи сьор и из пъл ни тел Да вид Ес пи но-
са, Да вид Ес пи но са / Ел Ло кал Е. К. – Бар се ло на, Ис па ния; „Хам лет“ на 
Шек с пир, ре жи сьор Лин д зи Тър нър, са те лит на про жек ция от Програ ма та 
NT LIVE (спек та къл на Бар би кан цен тър), Лон дон, Обе ди не но крал ст во; 
„Мно го шум за ни що“ на Шек с пир, ре жи сьор Кра си мир Спа сов, Те а тър 
„Бъл гар ска ар мия“ (пре ми е ра 1997); „Или а да“ по Омир, ре жи сьор Йер-
ней Ло рен ци, Сло вен ски на ци о на лен те а тър „Дра ма“, Люб ля на, Град ски 
те а тър, Люб ля на, Цан ка рев дом – Люб ля на, Сло вения;

2017 г. – „Ан на Ка ре ни на“ по Тол стой, ре жи сьор Ни ко лай По ля ков, 
Те а тър „Со фия“; „Ужа се на та ду ша: Мак бет“, тра ди ци он на та пе кин ска 
опе ра по ед но и мен на та тра ге дия на Шек с пир, Ин сти тут за пе кин ска 
опе ра Ан ху ей, Ки тай; „Оте ло“ на Шек с пир, ре жи сьор Де ян Прой ков ски, 
Тур ски те а тър – Ско пие, Ма ке до ния; „Днев ни кът на един луд“ от Го гол, 
ре жи сьор Вик тор Бо до, Те а тър „Ка то на Йо жеф“ (Бу да пе ща) /Асо ци а ция 
Maszk (Се гед), Ун гария.

Камелия Николова. ДРАМАТУРГИИ И ПОСТАНОВЪЧНИ ПОДХОДИ...
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НЯКОЛКО ВЪПРОСА ОКОЛО ПОНЯТИЕТО 
ДРАМАТУРГИЯ ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТЕАТЪР

АН НА ТО ПАЛ ДЖИ КОВА

Про во ка ци я та ид ва от ня кол ко спек та къ ла, по ка не ни от Меж ду на род-
ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“. Причи на та – имам же ла ни е то 
да об съ дя ут вър де ни опре де ле ния за дра ма тур гия, до би ли ста ту са на 
пра ви ла, да се за пи там до кол ко съм съг лас на с тях и да си от го во ря на 
въпро са: Как во не е и как во е тек стът в съв ре мен ния те атър?

Съв ре мен ни ят те а тър все по-мал ко „раз каз ва“ исто рии; ак цен тът 
в дра ма тур ги я та е вър ху ко мен та ра, про я ва та на от но ше ние към 
опре де ле на тема. Дейст ви тел но дра ма тур ги я та днес из в ли ча сми съ ла 
на тек ста/спек та къ ла не тол ко ва от сю же та, а чрез фо ку са на вни ма ние, 
кой то раз лич ни те глед ни точ ки от пра вят към него. Но за що поста вих 
ка вич ките? Разби ра се, за що то те а тъ рът не раз каз ва, а изигра ва, ин-
тер пре тира. Има спек так ли, в ко и то ак тьо рът раз каз ва ед на исто рия в 
бук вал ния сми съл на то ва дейст вие, ад ре си рай ки раз ка за си към зри-
те ля или към па р т ньо ра си. Имен но чрез ед нов ре мен но то при съст вие 
на игра та и раз ка за се тър сят пъ ти ща към се тив но то въз при я тие и към 
ин те лек ту ал на та тран с фор ма ция, към съ бу де на та ре ак ция/съ у частие 
на зри теля.

Има спек так ли, в ко и то раз ка зът из ви ра от не съз на ва но то, за та е но в 
па мет та. В спек та къ ла „Ар хе о ло гия на съ ну ва не то“ (2002)1, про ду ци ран 
от МТФ „Вар нен ско ля то“, „раз ка зи те“ на три мо ми че та и две мом че та 
се прев ръ щат в те а тър чрез въз кре ся ва не на пре жи ве ни си ту а ции и съ-
буж да не на реф лек тив на та па мет на тя лото. Авто рът на дра ма тур гич ния 
текст Иван Ви ри па ев съ би ра в ед но сюр ре а листич но се бе раз гол ва не пет 
мо но ло га на нар ко тич но бъл ну ване. Пред став ле ни е то е про во ка ция на 
ре жи сьо ра Га лин Сто ев към ак тьо ри те Сне жи на Пет ро ва, Вя ра Ко ла ро ва, 
Юли а на Сайска, Ни ко лай Му таф чи ев, Иво Дим чев да след ват вът реш-
ния им пулс на спо ме на чрез те ла та си.

1  В ско би след заг ла ви е то се от бе ляз ва го ди на та, в ко я то съ от вет ни ят спек та-
къл е при съст вал в афи ша на фести вала. Тя не ви на ги съв па да с го ди на та на 
не го ва та пре миера.
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Те а тъ рът не е ка тед ра, не е учи лище. По та зи ло ги ка вся ка про я ва в 
от ре че на та по со ка би тряб ва ло се тъл ку ва ка то ди дак ти ка, ка то оста рял 
прос ве ти тел ски дискурс. А как то га ва бих ме ко мен ти ра ли спе ци фи ка-
та на ня кол ко мно го ин те рес ни поста нов ки, по ка не ни на вар нен ския 
фести вал през го ди ни те, ко и то тен ден ци оз но са по тър си ли фор ма та на 
пър фор манс-лекция?

В „Лек ция за пет па ри“ и „Пи е са за кра ва та“ (2012) – сво е об раз на 
реп ли ка към „Лек ция вър ху ни що то“ на ком по зи то ра Джон Кейдж, – 
Джо на тан Бъ ро уз и Ма тео Фар джи он пред ла гат ед на те ат рал на игра 
ка то сво е об раз на фор ма на съ у частие на зри те ля. В игра та на лек тор 
и на ау ди то рия ост ро ум ни ят ко мен тар и ар тистич на та асо ци а тив-
ност на „лек то ри те“ за бав ля ват и не у сет но съ буж дат раз ми съл за 
се ри оз ни те не ща, нав ли зат в те ри то ри я та на фи ло со фи ята. Поста-
вят въпро си, за ко и то ня ма ед ноз на чен от говор. Този ост ро у мен и 
про во ка ти вен хиб рид меж ду лек ци я та и игра та съз да ва не о би чай но 
те ат рал но пре жи вя ване.

В спек та къ ла на ре жи сьо ра Иван Пан те ле ев „От нос но ома ра“ (2011) 
по раз каз от сбор ни ка на Дей вид Фостър Уо лъс „Крат ки ин тер вю та с 
про тив ни мъже“ Самю ел Фин ци из на ся лек ция за то ва как се при гот вя 
ме ню от омари. Но от спо де ля не на ре цеп та за хра на раз ка зът пре ми-
на ва към са ма та „кух ня“ на „съ би ти е то“ и во ден от ак тьо ра, зри те лят 
си пред ста вя усе ща ни я та на ома ра, по то пен жив в тен дже ра та с вря ща 
вода. Тръг вай ки си от спек та къ ла, си каз ваш „ни ко га по ве че ня ма да 
опи там хра на от не що, ко е то е би ло жи во“. Но раз би ра се, не оста ваш 
ве рен на то ва ре шение…

Съв ре мен ни ят ав тор на дра ма тур гия за те а тър е сво бо ден да ин-
тер пре ти ра вся ка те ма с из б ра ни от не го сред ст ва и сти листика.

Дейст ви тел но, след го ля ма та ре фор ма на мо дер низ ма дра ма тур ги я та 
е ос во бо де на от кла си чески те изиск ва ния ка то при чин но-след ст ве на та 
ло ги ка в раз ви тие на дейст ви е то, цен т ри ра не то око ло един ос но вен пер-
со наж и ос нов на сю жет на ли ния, чисто та на жан ра и др. Но въз мож но ли 
е всич ко и по вся ка къв на чин да бъ де обект на те ат рал на ин тер пре тация? 
Този въпрос мо жем да за да дем в те ат рал на та си ту а ция днес, ко га то дра-
ма тур ги я та не е „пристя га на“ в кла си чески пра ви ла и заб рани. Но ко га то 
всич ко е раз ре ше но, ни ма всич ко е въз можно?

Анна Топалджикова. НЯКОЛКО ВЪПРОСА ОКОЛО ПОНЯТИЕТО ДРАМАТУРГИЯ...
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Два та по лю са, меж ду ко и то се прости рат въз мож ности те на дра ма тур-
ги я та да ин тер пре ти ра све та, ва ри рат меж ду фак то ло ги я та и фик ци ята. 
Съвре мен ни ят ав тор си поз во ля ва не са мо да се раз по ла га как то си иска в 
те зи две об ласти, но и да ги преп ли та ед нов ре мен но в един и същ текст. 
Поли ти чески ят спек та къл на ли ван ския ав тор и ре жи сьор Ра би Мруе „В 
тър се не на из чез на лия слу жи тел“ (2010) из ця ло се фо ку си ра вър ху до-
ку мента. Създа те лят на спек та къ ла е сед нал в са ло на меж ду зри те ли те 
с лап топ на ко ле не, на ня кол ко екра на на сце на та се про жек ти ра ли це то 
му и ръ ка та, ко я то раз гръ ща из рез ки от вест ници. Визу ал ни ят ефект е 
све ден до ми ни мум, ви дим на екра на е са мо до ку ментът. Това, ко е то 
го прев ръ ща в те ат рал но из жи вя ва не и да ва ши рок кръ го зор на асо ци а-
тив но то мис ле не, е ко мен та рът на во де щия, не го ва та ин тер пре та ция на 
фак тите. Пара док сал но под не се ни ят с чув ст во то за ху мор ак ту а лен жур-
на листи чески ма те ри ал въ веж да зри те ля в ед на зат во ре на каф ки ан ска 
си ту а ция без из ход и го ка ра да по чув ст ва съд ба та на хо ра та, при тис на ти 
от то та ли тар ни ре жи ми на мно го места по света.
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„От нос но ома ра“ – Д. Ф. Уо лъс, реж. Иван Пан те ле ев, Те а тър „Фол к с бю не“ – 
Бер лин, Гер ма ния, 2009/2010

ФЕСТИВАЛЪТ: ВИТРИНА НА ДРАМАТУРГИИ



59

Дра ма тур ги я та на те ат рал ни фор ма ции, ко и то ра бо тят в по со ка та на 
вер ба тим те а тъ ра, ка то напри мер спек та къ лът „Яце фор каш“ (2013) 
на Сту дио за до ку мен та лен те а тър „Vox Populi“ с ре жи сьор Не да Со ко-
лов ска, се гра ди вър ху за пи са на та ав тен тич на реч на хо ра от раз лич ни 
те ма тич но из б ра ни групи. Актьо рът пре на ся до зри те ля та зи реч в ре жи-
ма на пред ва ри тел но то ус ло вие: от каз от те ат рал на игра. Но от ка зът от 
те ат рал на ин тер пре та ция често риску ва да постиг не ефект на изигра на 
не те ат рал ност или ими ти ра на ав тен тич ност. Тук дра ма тур ги я та от съст ва 
ка то ав тор ска на ме са и ин тер пре та ция на текста. Можем да го во рим за 
дра ма тур гия на спек та къ ла, кой то „опе ри ра“ с фак то ло ги я та, изост ряй-
ки вни ма ни е то на пуб ли ка та към поста ве ния проблем. Тази ав тен тич на 
реч, пре ми на ла през гла со ва та „тран с ла ция“ на ак тьо ра, би тряб ва ло да 
съ бу ди у зри те ля от з вук на тре во жещ го глас, да из ви ка ре ак ция – съпре-
жи вя ва не и реф лексия.

В чеш ко то пред став ле ние „Об ла ци“ (2013) ак т ри са та Ве ро ни ка Шва-
бо ва е ед нов ре мен но дра ма тург и из пъл ни тел на ав то би огра фич ния 
пър фор манс. Чрез въз ста но вя ва не на ве че „би ли“ си ту а ции тя из граж да 
от во ре но прост ран ст во за сво бод но про ник ва щи асо ци ации. Актри са та 
раз каз ва за два та ро да, от ко и то про из хож да по ба щи на и по май чи на 
ли ния, за пред ци те си, непрестан но из пра вя ни един сре щу друг във 
вър то па на ка таст ро фич ни по ли ти чески съ бития. Така у са ма та нея, а 
впос лед ст вие и у зри те ля се съ буж да вът реш ни ят им пулс към про ти во-
действие. Драма тур ги я та на спек та къ ла за да ва слож на кон ст рук ция – 
ко ла жи ран ав тен ти чен сним ков ма те ри ал, спо ме ни, пис ма, раз каз на 
се мей ни пре да ния, ин с це ни ров ки на от дел ни фраг мен ти от до ку мен-
ти ра ни съ би тия, дуб ли ра не на фо то е фек ти и про жек ция, нас лаг ва не на 
жи вия и на има ги нер ни те об рази. Автен тич ни ят об раз от сним ка та се 
преп ли та/сли ва с про ек ци я та на жи во то дви же ние на Ве рон ка Шва бова. 
Драма тур ги я та пред ла га двус мис ле на, игро ва по зи ция и та ка ак т ри са та 
из би ра ка то жанр на пред став ле ни е то кло у на да та – ед нов ре мен но гро-
теско ва и ностал гична.

И ако дра ма тур ги я та на „Об ла ци“ под гот вя анар хистич но про ве де на та 
сре ща меж ду до ку мен та и фик ци я та, обект на те ат рал на ин тер пре та ция 
мо же да бъ де съ би тие, от ра зе но ка то но ви на в ме ди и те, на уч но от кри тие, 
ро ман, хай ку, филм, кар ти на, фи ло соф ско съж дение… Прев ръ ща не то на 
сво бод но из б ра ния пър ви чен ма те ри ал в из куст во е она зи ал хи мич на 
ре ак ция, ко я то би тряб ва ло да из гра ди дейст ва ща та те ат рал на фор-
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мула. Драма тур ги я та за съв ре ме нен те а тър е мак си мал но от во ре на към 
пре си ча ния меж ду пра ви ла, сво бо да и анархия. По то зи по вод мо жем 
да ко мен ти ра ме очак ва ни я та, ос но ва ни на тра ди ци он ни пред ста ви, че 
дра ма тур ги я та се ре а ли зи ра чрез ди а лог, мо но лог и ре марки. Ако при-
е мем то ва де фи ни тив но, как во мо жем да ка жем за дра ма тур ги я та на 
не вер бал ния те атър? Тук ще нав ле зем в зо на та, ко я то пре ли ва те а тъ ра 
с дру ги те из куст ва – те ат рал на та ин ста ла ция за им ст ва ези ка на изоб ра-
зи тел но то из куст во, тан цо ви ят те а тър – на ба ле та и тан ца, тех ни чески 
опос ред ст ва но то изоб ра же ние ка то част от сре да та или от дейст ви е то 
на сце на та сро дя ва с фо тогра фи я та и ки ното. Можем да го во рим за 
пре ми на ва не и към дру ги прост ран ст ва из вън из куст во то – акро ба ти ка, 
из пол з ва не на тех ни чески те сред ст ва на раз лич ни ме дии и тях на та изоб-
ра зи тел на система. Тук при ме ри те с по ка не ни те от вар нен ския те ат ра лен 
фести вал пред став ле ния са мно гоб рой ни: „Хей, мо ми че“ на ита ли ан-
ския ре жи сьор Ро мео Касте лу чи (2010), спек та къ лът „Един сле до бед“ 
по „Сле до бе дът на един фавн“ на Клод Де бю си на нем ския хо ре ограф 
Рай мунд Хог (2012), сло вен ска та поста нов ка „Или а да“ с ре жи сьор Йер ней 
Ло рен ци (2016) и др. Очевид но се на ла га ед но по ня тие за дра ма тур гия 
на спек та къ ла, в чи и то от во ре ни гра ни ци се вмест ват пред ста ва та за дви-
же ние, въз мож ности те на ак тьо ра да из ра зи усе ща ни я та си не вер бал но, 
тран с фор ма ци я та на прост ран ст во то, са мосто я тел ни ят език на ви зи я та. 
В съз да ва не то ѝ оби чай но са ак тив ни и оста на ли те участ ни ци на екипа.

Дра ма тур ги я та на спек та къ ла „Ра ко об раз но“ на Кит Джон сън X-act (2011) 
се ос но ва ва вър ху под роб но пред ва ри тел но про уч ва не на ак т ри са та, 
ко я то е и ав тор на сво е то со ло из пъл нение. Идея та е ин с пи ри ра на от 
ед но на уч но от кри тие – не поз нат ор га ни зъм, оби та ващ оке ан ско то дъно. 
Актри са та от кри ва чрез тя ло то си най-ха рак тер ни те бе ле зи, дви же ния, 
се тив ност на то зи нисш ор га ни зъм и вглеж дай ки се в не го, от кри ва 
уни кал но съ щество. Изола ция, страх, са мо та, тър се не на кон такт, изоб-
ре тя ва не на соб ст вен език за об щу ва не с очак ва ния друг в са мо та та на 
огром ния оке ан, то ва съз да ва ана ло гия с чо веш ка та си ту а ция в прост ран-
ст ва та вът ре и из вън чо веш ка та все лена. Драма тур ги я та на то зи спек та-
къл е хиб рид меж ду на уч но из с лед ва не, фи зи чески те а тър, акро ба ти ка, 
изоб ра зи те лен ефект (на про жек ти ран екран в зе ле но, на по до бя ващ 
оке ан ско дъ но), кой то слу жи ед нов ре мен но ка то сре да и ме та фо ри чен 
из лаз към дру го смис ло во из ме рение.

ФЕСТИВАЛЪТ: ВИТРИНА НА ДРАМАТУРГИИ



61

„Хо тел Ма ту сал“ на ан г лийск а та тру па „Imita  ng the Dog“ (2010) пре-
ос мис ля иде и те за вре ме и за спе ци фи чен език на сце нич ния разказ. 
Прив не се но то от ки но то изоб ра же ние, ви дя но ся каш през огра ни ча-
ва що то в сво я та рам ка око на ки но ка ме ра та, е пре вър на то в прост ран-
ст во за жи во то дейст вие чрез драстич на на ме са в це лост та на об раза. 
Драма тур ги я та на то зи спек та къл се гра ди вър ху не о би чай на та глед на 
точ ка – те ат рал но то съ би тие е достъп но през за да ван ра курс към изоб-
ра зя ва ното. Пред очи те на пуб ли ка та се по я вя ват от дел ни фраг мен ти, 
от ря зъ ци от „кад ри“, чи я то пос ле до ва тел ност про во ки ра зри те ля да 
нас лаг ва ка то пъ зел раз лич ни те ви ди ми части от зри тел но то по ле и та ка 
сам да въз ста но вя ва раз ка за за ед но съ битие.

В „Ма са та“ на вроц лав ска та тру па „Кар би до“ – Па вел Че пул ков ски, Игор 
Гав ли ков ски, Ма рек От ви нов ски и Ми хал Лит ви нец (2012), пуб ли ка та 
за о би ка ля в кръг ед на дър ве на ма са, от ко я то че ти ри ма му зи кан ти из в-
ли чат му зи ка, уд ряй ки я с ръ це, га лей ки я, до кос вай ки я с раз лич ни пред-
мети. Маса та е уни кал но изоб ре тен му зи ка лен ин ст ру мент, спе ци ал но 
обо руд ван, та ка че на не го да се свири. Драма тур ги я та на спек та къ ла 
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„Ра ко об раз но“, тан цов спек та къл на Кит Джон сън, Кит Джон сън X-Act –
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въ веж да зри те ля в не о би чай но съ би тие – му зи ци ра не вър ху ма са, при 
ко е то зри те лят посте пен но се убеж да ва, че при съст ва на кон церт на 
му зи кан ти пер фек ци о нисти и е ув ле чен да сле ди ре ак ци и те на му зи кан-
ти те, на чи на, по кой то все ки от тях участ ва със своя уни кал ност в об що то 
съ би тие на му зи ци ра нето. Така се раз ши ря ва об х ва тът на усе ща ни я та, 
на енер гий ния об мен в ед но об що те ат рал но пре жи вя ва не меж ду му-
зи кан ти те, меж ду тях и ма са та, меж ду тях и зри те лите.

Съв ре мен на та дра ма тур гия за те а тър е гъв ка ва, изоб ре та тел на и не посто-
янна. Може да си поз во ли всич ко, до ри по ня ко га да е кон сер ва тив на и 
„да играе по пра ви ла та“. Какво по ве че мо же да се иска от та зи сво бода? 
Драма тур гът ком по зи ра тек ста, дейст ви е то и ви зи я та, слу жи си с чо-
веш кия глас и с ти ши на та, във ли ча все въз мож ни тех ни чески сред ст ва в 
об ласт та на зву ка и сце ногра фи я та, из пол з ва всич ки жан ро ве и сти ло ве, 
са мосто я тел но и преп ле те ни по меж ду им. Но та зи сво бо да за дъл жа ва 
към ан га жи ра не с идея, зна чи ма за мал кия свят на чо ве ка сред го ле мия 
свят на все ле на та; за дъл жа ва към от кри ва не на език, спо со бен да уза ко-
ни в сво я та есте ти ка и не въз мож ното. Абсо лют на та сво бо да, в част ност и 
сво бо да та на ав то ра на тек ста за те а тър, е уто пия – дра ма тур ги я та днес 
е част от спо де лен с дру ги те те ат ра лен про цес, част от об щия пог лед, 
идея, им пулс на екип от съ миш ле ници.
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БЪЛГАРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ И ФЕСТИВАЛЪТ

РУ МЯ НА НИ КО ЛОВА

Как ви по со ки в раз ви ти е то на бъл гар ска та дра ма тур гия мо жем да от кри-
ем в пред ста ве ни те спек так ли в програ ми те на меж ду на род ния те ат ра-
лен фести вал „Вар нен ско ля то“? Това е от прав на та точ ка на раз съж де-
ни я та ми във връз ка с те мата. Може би има не що спе ку ла тив но в то ва 
да из веж да ме тен ден ции през фо ку са на един те ат ра лен фо рум, за що то 
не го ва та програ ма ви на ги е плод на из бор, не за ви си мо да ли е край но 
су бек ти ви зи ран от един се лек ци о нер, или по-обек ти вен през под бо ра 
на ко ми сии, фести ва лен борд или др. Аз пред по чи там да гле дам на то зи 
из бор ка то на пред ста ви те лен за ра ди място то на фести ва ла в кул тур ния 
жи вот и за ра ди раз лич ни те програ ми, ко и то фор ми рат афи ша му.

В съв ре мен на та сце нич на прак ти ка дра ма тур ги я та от дав на не е са мо 
пред ста ва та за доб ре струк ту ри ран по опре де ле ни пра ви ла текст, кой-
то ав то рът е на пи сал не за ви си мо от бъ де щи те сце нич ни ре а ли за ции и 
към кой то има пре тен ция да раз ка же исто рия чрез дейст вие и слово. 
Драма тур ги я та ве че има раз лич ни опре де ле ния спря мо упот ре ба та ѝ в 
го ля мо то раз но об ра зие на сце нич ни форми. Това се пот вър ж да ва и от 
те ми те на насто я ща та кон фе рен ция: дра ма тур гия на тан ца, дра ма тур-
гия на са те лит ни про жек ции, но ви дра ма тур гии и т.н. Разсъж да вай ки 
за пост д ра ма тич ния те а тър, Ка ме лия Ни ко ло ва пра ви обоб ще ни е то, че 
„цел та на то зи те а тър ве че не е фор му ли ра не то на сце на та и из пра ща не то 
в зри тел на та за ла на пос ла ния, а въз дейст ви е то и вза и мо дейст ви е то със 
зри те ля, об ме нът на енер гии“1. Това въз дейст вие и об мен на енер гии 
дра ма тур ги я та на съв ре мен ния те а тър тър си и пости га с раз но об раз ни 
стра тегии.

В бъл гар ския те а тър е най-сил на тра ди ци я та, ко я то мис ли дра ма тур ги я та 
ка то текст, чи е то пос ла ние и свят се раз кри ва в пред став ле ни ето. Но в 
пос лед ни те го ди ни все по ве че спек так ли из граж дат сво я та дра ма тур-
гия не въз ос но ва на пред ва ри тел но на пи сан текст, кой то но си в се бе 
си пре зум п ци я та за ав то ном но при съст вие ка то ли те ра ту ра, а в един 
общ ко ла бо ра ти вен про цес с твор ческия екип. В кон тек ста на по доб ни 

1  Ни ко ло ва, К. Про ме ни в от но ше ни е то текст – пред став ле ние в бъл гар ския 
те а тър след 1989 г. – Homo Ludens, 15, 2011, с. 120.
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сце нич ни прак ти ки го во рим за дра ма тур гия на пред став ле ни е то, ко я то 
из граж да сце ни чен раз каз и пости га въз дейст вие със стра те гии из вън 
те зи на кла си ческия дра ма тур ги чен текст.

Пред ва ри тел ни те ми раз съж де ния по те ма та на кон фе рен ци я та бя ха на-
соч ва ни от наг ла си и хи по те зи, ко и то, мис ля, е не об хо ди мо да бъ дат про-
ве ре ни през кон кре ти ка та на програ ми ра ни те от фести ва ла спек такли.

Исто ри я та на фести ва ла (пър во то му из да ние е през 1993 г.) съв па да 
с го ди ни те на по ли ти чески те про ме ни от 1989 г. и пре хо да към де-
мокрация. За бъл гар ска та дра ма тур гия те зи об щест ве но-по ли ти чески 
тран с фор ма ции но сят сво бо да та на твор ческия из бор. В съв ре мен ния 
мо дел на фун к ци о ни ра не на бъл гар ския те а тър ня ма ме ха ни зъм, кой то 
да упраж ня ва на тиск или цен зу ра вър ху ав то ри те на тек стове. За раз ли ка 
от пе ри о да на ко му низ ма, ко га то дра ма тур ги я та и те а тъ рът са при ну де ни 
да се съ об ра зя ват с изиск ва ни я та на со ци а листи ческия ре а лизъм. За тек-
ста за те а тър ко му нисти ческа та дър жа ва по ла га „гри жи“, но един ст ве но 
с цел иде о ло ги чески те ѝ упот ре би, ко е то спи ра естест ве ни те про це си на 
раз ви тие, въз мож ни са мо в си ту а ция на де мокра ти чен твор чески избор. 
Част от прак ти ки те по вре ме то на ко му низ ма са на ла га не на до пусти ми 
те ми, изиск ва ния към пер со на жи те и вза и мо от но ше ни я та, под кре па 
на вер ни те на Ко му нисти ческа та пар тия твор ци и мар ги на ли зи ра не на 
те зи, ко и то не покри ват изиск ва ни я та за иде о ло ги ческа пра вил ност на 
твор чест во то им и т.н.

Един по-за дъл бо чен ана лиз би мо гъл да раз съж да ва за раз лич ни „при-
ну ди“ в съв ре мен на та те ат рал на дейст ви тел ност – те зи на па за ра и на 
ус пе ха, во де щи след се бе си опре де ле ни ре пер то ар ни ре ше ния; но има 
пъл на и ре ал на сво бо да по от но ше ние на из бо ра на съ дър жа ние, те ми, 
пер со на жи, фор ми и т.н. Цензу ри ра щи те ме ха низ ми и на ла га не то на 
со ци а листи ческия ре а ли зъм ка то един ст ве но до пустим ме тод за твор-
чест во оста вя за но ва та бъл гар ска дра ма тур гия (ако та ка за удоб ст во 
на ри ча ме та зи след по ли ти чески те про ме ни от 1989 г.) нас лед ст во то на 
за ба ве но то раз ви тие спря мо ев ро пейския те атър. Към то ва об сто я тел ст во 
мо жем да при ба вим и огра ни че ни я та от нос но ре пер то а ра по вре ме то на 
ко му низ ма, ко е то от не ма въз мож ност та на бъл гар ска та сце на да се ог-
леж да и съ из мер ва през про це си те в све тов ния те атър. Тези раз съж де ния 
фор ми рат и ед на от пред ва ри тел ни те ми наг ла си, че през пър ви те го ди ни 
от исто ри я та на фести ва ла мо жем да срав ним бъл гар ска та дра ма тур гия 
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със „състе за тел“, по пад нал в дру га ка те го рия спря мо та зи, раз ви ва ща се в 
кон тек ста на де мокра тич ни те об щества. Зато ва и бъл гар ски те тек сто ве те, 
към ко и то по ся гат ре жи сьо ри те през 90-те за сво бод на твор ческа изя ва 
и ко и то на ми рат място в се лек ци и те на те ат рал ния фести вал „Вар нен ско 
ля то“, са кла си чески заг лавия. Програ ми ра ни са спек так ли ка то: „Гре хът 
Зла тил“ вър ху Йор дан Йов ков, сце нич на вер сия и поста нов ка Мар га ри-
та Мла де но ва, и „Гре хът Ку цар“ вър ху Йор дан Йов ков, сце нич на вер сия 
и поста нов ка Иван Доб чев, Те ат рал на ра бо тил ни ца „Сфу ма то“ (1993)2; 
„Зме йо ве“ по П. Й. Яво ров и П. То до ров, реж. Бина Ха ра лам пи е ва, Дра-
ма ти чен те а тър – Вра ца (1993); „Майсто ри“ от Ра чо Сто я нов, реж. Бойко 
Бог да нов, Дра ма ти чен те а тър – Бла го ев град (1995); „Не вяста Бо ря на“ 
от Пет ко Ю. То до ров, реж. Вале рия Въл че ва, Дра ма ти чен те а тър – Ди-
мит ров град (1995); „Бо ря на“ от Йор дан Йов ков, реж. Христо Це ров ски, 
Дра ма ти чен те а тър – Вар на (1995) и др. По бъл гар ски те сце ни през те зи 
го ди ни сре ща ме мно го по ве че от из б ро е ни те тек сто ве от кла си ческо-
то нас лед ст во на бъл гар ска та дра ма тур гия, ко и то не на ми рат място в 
програ ма та на фести вала. Една от при чи ни те е, че в по ве че то слу чаи те 
про дъл жа ват да бъ дат поста ве ни в би то ви тра ди ции и не се прев ръ щат 
в съ би тия за бъл гар ския те атър. За раз ли ка от тях „из б ра ни те“ от фести-
ва ла спек так ли препро чи тат кла си ка та, ос во бо де на от иде о ло ги зи ра ни те 
нас лаг ва ния на пре диш ни те го ди ни, поста вят я в но ви сце нич ни ин тер-
пре та ции, тър се щи уни вер сал но то ѝ зву чене.

Мно го устой чи во в програ ми те на фести ва ла при съст ват и тек сто ве, ко-
и то мо жем да опре де лим ка то съв ре мен на кла сика. Една част от тях са 
най-доб ро то, съз да де но от бъл гар ска та дра ма тур гия в пе ри о да на со-
ци а лиз ма или в го ди ни те след по ли ти чески те про ме ни от 1989 г. Това са 
пи е си те на Йор дан Ра дич ков „Лу да тре ва“, реж. Марга ри та Мла де но ва, 
Те ат рал на ра бо тил ни ца „Сфу ма то“ и Дра ма ти чен те а тър – Ди мит ров град 
(1994), „Яну а ри“, реж. Стоян Кам ба рев, Са ти ри чен те а тър (1996), „Опит 
за ле те не“, реж. Крикор Аза рян, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ (1997), „Но-
ев ков чег“, реж. Елена Ци ко ва, Те а тър „Со фия“ (2000), „Ла за ри ца“, реж. 
Крикор Аза рян, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“ (2005), „Су ма то ха“, реж. 
Боян Ива нов, Те а тър „Со фия“ (2011); пи е си те на Иван Ра до ев „Упи, или 
те а тъ рът в края на ве ка“, реж. Крикор Аза рян, Те а тър „Бъл гар ска ар-

2 В ско би след заг ла ви е то се от бе ляз ва го ди на та, в ко я то съ от вет ни ят спек та-
къл е при съст вал в афи ша на фести вала. Тя не ви на ги съв па да с го ди на та на 
не го ва та пре миера.
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мия“ (1994), „Чо ве ко яд ка та“, реж. Клод Бо нен (Фран ция), Дра ма ти чен 
те а тър – Хаско во (1995); пи е си те на Кон стан тин Или ев „Ве лик ден ско 
ви но“, реж. Иван Доб чев, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“ (1994), „Нир ва-
на“, реж. Марга ри та Мла де но ва, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“ (1996), 
„Фран ческа“, реж. Марга ри та Мла де но ва, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“ 
(2003), „Нир ва на“, реж. Иван Доб чев, Дра ма ти чен те а тър – Па зар джик 
(2010) и др. Тексто ве те, ко и то са на пи са ни в пе ри о да на со ци а лиз ма, не 
мо гат да бъ дат поста ве ни в гра ни ци те на иде о ло ги ческа та ко нюн к ту ра 
и но сят в се бе си въз мож ности за съв ре мен ни ин тер пре тации. Общо то 
меж ду до тук опи са ни те тек сто ве е, че оста ват из ця ло в кла си ческа та 
дра ма тур гич на фор ма и са плод на тра ди ци он но то от но ше ние меж ду 
тек ста и еки па на пред став ле нието.

Па ра лел но с тях оба че, в же ла ни е то си за сил на и яр ка ав тор ска изя ва, 
ре жи сьо ри те посте пен но за поч ват да тър сят и от кри ват въз мож ности-
те на дру ги ма те ри а ли за из граж да не дра ма тур ги я та на те ат рал но то 
пред став ле ние ка то ко ла жи, нед ра ма тур гич ни тек сто ве, адап ти ра ни 
за сце на, и др. Така се по я вя ват спек так ли ка то „Заб ра ве ни от не бе то“ 

Сн
им

ка
 а
рх
ив

 

„Яну а ри“ – Й. Ра дич ков, реж. Ст. Кам ба рев, Са ти ри чен те а тър, 1995/1996
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вър ху кни га та на Ека те ри на То мо ва „Заб ра ве ни от не бето. Доку мен тал-
ни раз ка зи за сто лет ни ци те от Ро до пи те“, те ат рал на адап та ция и ре-
жи су ра Юлия Ог ня но ва, Ро доп ски дра ма ти чен те а тър – Смо лян (1995); 
„Апокриф“, ав тор ски спек та къл на Мар га ри та Мла де но ва и Иван Доб чев 
по ав тен тич ни апокриф ни бъл гар ски тек сто ве, Те ат рал на ра бо тил ни ца 
„Сфу ма то“ (1998); „Сла вей ков ци“, ав тор ски спек та къл на ре жи сьо ра 
Бой ко Бог да нов (1998); „Бит“ по „Оп ти мистич на те о рия за бъл гар ския 
на род“ от Иван Ха джийски, реж. Възкре сия Ви хъ ро ва (1999); „Ро ден във 
Ви тил“ по тек сто ве на Ге ор ги Гос по ди нов, Ани Ил ков, Ка лин Яна ки ев, 
ав тор ски спек та къл на Иван Доб чев (2002); „Пле беи по рож де ние“ по мо-
ти ви от Ал. Кон стан ти нов, Ив. Ва зов, Ст. Ми хай лов ски, Хр. Смир нен ски, 
Т. Из мир ли ев, Д. Под вър за чов и Д. Де бе ля нов, сце на рий и поста нов ка 
Мар га ри та Мла де но ва (2005); „Та пе ти те на вре ме то“ по про из ве де ния 
на Кон стан тин Пав лов, сце на рий и поста нов ка Юлия Ог ня но ва (2009). 
Много от те зи спек так ли се прев ръ щат в ем б ле ма тич ни за есте ти ка та на 
ав то ри те си и за те ат рал на та си ту а ция към мо мен ти те на съз да ва не то им.

От но ва та бъл гар ска дра ма тур гия ед но от най-устой чи ви те при съст вия в 
програ ми те на фести ва ла са тек сто ве те на Бо ян Па па зов „Бая си на бъл хи-
те“, реж. Крикор Аза рян, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ (2001), „Про да ва те ли 
де мо ни?“, реж. Крикор Аза рян, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ (2005), „Да от-
во риш ра на“, реж. Иван Доб чев, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ (2010), „Ри цар 
на све тия дух“, реж. Марга ри та Мла де но ва, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“ 
(2012). Според Ни ко лай Йор да нов Бо ян Па па зов е „дра ма тур гът, кой то се 
за е ма да раз ка же бъл гар ска та исто рия ка то сло жен раз каз от мно жест во 
раз лич ни ин ди ви ду ал ни исто рии“3, къ де то мо же би се съ дър жа и част 
от мо ти ва ци я та за из бо ра на тек сто ве те му.

Ко ме дий ни ят жанр не е с мно го сил но пред ста ви тел ст во в програ ми те 
на фести ва ла, осо бе но в срав не ние с не ма лоб рой ни те поста нов ки по 
бъл гар ски те сцени. Обяс не ни е то е, че ко ме ди и те са включ ва ни в ре-
пер то а ра на те ат ри те ка то най-лес ния мар ке тин гов ход за прив ли ча не 
на пуб ли ка, но без ам би ци я та за ви со ки ху до жест ве ни ре зул тати. Част 
от фести вал на та програ ма през го ди ни те са спек так ли по тек сто ве на 
Ка мен До нев „Обър не те вни ма ние“ и „На ни во то на очи те“, поста ве ни 
от са мия ав тор, и „Са мо ле тът бег лец“, реж. Галин Сто ев (2000), в ко и то 
ежед нев ни те би то ви си ту а ции са до ве де ни до аб сур д но раз витие.

3  Йор да нов, Н. Те а тъ рът в Бъл га рия 1989–2015. С., 2016, с. 115.
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Яна Бо ри со ва е ав то рът, на ко го то всич ки поста ве ни на сце на тек сто ве 
при съст ват в афи ша на фести ва ла: „Мал ка пи е са за дет ска стая“ (2008), 
„При ят ност раш но“ (2009), „Ти хи, не ви ди ми хо ра“ (2009), „Хо ра та от Оз“ 
(2013), „За теб“ (2015). Драма тур ги я та на Яна Бо ри со ва по лу ча ва приз-
на ние и ка то текст, и ка то ре а ли за ция (награ ди, участие във фести ва ли), 
но ма кар приз на ти ка то ед ни от най-ус пеш ни те тек сто ве за те а тър през 
пос лед ни те го ди ни, те ня мат пос лед ва щи сце нич ни ин тер пре тации.

Ед на яс но от чет ли ва тен ден ция, пред ста ве на и в програ ми те на фести-
ва ла, ко я то мо же да да ти ра ме към пос лед но то де се ти ле тие, е ко ла бо-
ра ци я та меж ду ав то ри и ре жи сьо ри за съз да ва не на дра ма тур гич на та 
ос но ва на пред став ле ни ето. Плод на та ко ва сът руд ни чест во са спек так-
ли те „Нок тюр но – от прах та до си я ни е то“ от Свет ло зар Ге ор ги ев, Ири на 
Го ле ва и Ог нян Го лев, реж. Ирина Го ле ва (2011), „Пра е хид но“ от Здра ва 
Ка ме но ва и Гер га на Ди мит ро ва, реж. Герга на Ди мит ро ва (2012), „Зав ръ-
ща не във Ви тен берг“ от Ге ор ги Те нев и Иван Доб чев, реж. Иван Доб чев 
(2012), „Ме дея – май ка ми“ от Иван Доб чев и Сте фан Ива нов, реж. Иван 
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„Апокриф“ – ав тор ски спек та къл на Мар га ри та Мла де но ва и Иван Доб чев, 
ТР „Сфу ма то“, 1997/1998
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Доб чев (2013), „Пе пе ляш ки ООД“ от Здра ва Ка ме но ва и Гер га на Ди мит-
ро ва, реж. Герга на Ди мит ро ва (2015).

Има об що с ко ла бо ра тив ния прин цип и ра бо тата на Сту диото за до ку-
мен та лен те а тър „Vox Populi“, ко е то ра бо ти в жан ра на вер ба тим те а-
търа. Тук дра ма тур ги я та се из граж да от до ку мен та лен ма те ри ал под 
фор ма та на ин тер вю та, ко и то ак тьо ри те въз про из веж дат на сце на та, 
опит вай ки се да за па зят ав тен тич но то зву че не и из каз на ин тер вю и ра-
ните. При под го тов ка та на спек так ли те си еки пи те про веж дат те рен ни 
про уч вания. Драма тур ги я та на пред став ле ни е то се из граж да от под ред-
ба та на от дел ни те раз ка зи, от пес ни, от пред мет ния свят на сце на та, а 
те ма та ви на ги е со ци ал но зна чима. Напри мер спек та къ лът „Не ви ди ми 
№ 3: Дом“ (2014) раз каз ва за хо ра та, ко и то са оста на ли без дом и жи ве ят 
на ули ца та, а спек та къ лът „Мир вам“ (2016) се до кос ва до бо лез не ни те 
исто рии на бе жан ци и мигран ти. В програ ми те на фести ва ла при съст ват 
още три спек та къ ла на Сту дио „Vox Populi“ – „Яце фор каш“ (2013), „Але, 
хоп! – по ви со ко опъ на та тел“ (2015), „От ту ка за поч ва Бъл га рия“ (2016; 
про дук ция на Шу мен ския те а тър, но осъ щест вен по ме то да на ра бо та 
на „Vox Populi“ с ре жи сьор Не да Со ко ловска).

В програ ми те на фести ва ла от кри ва ме още ед на стра те гия за из граж да не 
на дра ма тур ги я та чрез адап ти ра не то на ста на ли по пу ляр ни в пуб лич но то 
прост ран ст во ро мани. На та ка ва ос но ва са спек так ли те „Ко ва чи“ от Алек 
По пов, реж. Възкре сия Ви хъ ро ва, „Въз ви ше ние“ от Ми лен Русков, реж. 
Иван Доб чев, и „Сест ри Па ла ве е ви“ от Алек По пов, реж. Елена Па на-
йо това.

Пред ва ри тел на та ми хи по те за, че въпре ки гри жи те за бъл гар ска та 
дра ма тур гия (под фор ма та на кон кур си, при о ри тет но то фи нан си ра не 
на про ек ти вър ху бъл гар ски тек сто ве и т. н.) тя не е мно го из би ра на от 
бъл гар ския те а тър и не е в ос но ва та на ус пеш ни сце нич ни про ек ти, се 
опро вер га до ри от чисто ста тисти ческо то ог леж да не на програ ми те на 
фести ва ла през из ми на ли те го дини. Афишът на насто я що то 25-о из да-
ние е пър ви ят, в кой то ня ма ни то ед но заг ла вие вър ху бъл гар ски текст. 
В по ве че то из да ния има сред но по 4–5 заг ла вия вър ху бъл гар ски ав то ри, 
ко и то по па дат във всич ки програ ми на фести вала. Реали зи ра ни те спек-
так ли са раз но об раз ни ка то фор ма, еки пи, сце ни и т.н. Голя ма част от 
тях се прев ръ щат в съ би тия за съ от вет ния те ат ра лен се зон и са важ на 
част от би огра фи я та на твор ци те, ко и то ги съз дават.
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От гра ни ча ва не то на раз лич ни под хо ди в бъл гар ска та дра ма тур гия нат-
ра пи хи по те за та, че тя раз ви ва ня кои от ак ту ал ни те тен ден ции в ев ро-
пейска та дра ма тур гия с из вест но за къс нение. Най-ха рак те рен е при ме рът 
с прак ти ка та на съз да ва не на дра ма тур гия в т.нар. „ди вай зинг те а тър“, 
при кой то спек та къ лът се съз да ва с участи е то на це лия твор чески екип. 
Тази фор ма бе въ ве де на в бъл гар ска та те ат рал на прак ти ка ед ва в пос-
лед ни те го дини.

Из вън ло ги ка та на насто я щия текст оста на ха ня кои ин те рес ни глед ни 
точ ки към те ма та за бъл гар ска та дра ма тур гия: кои ре жи сьо ри и те ат-
рал ни фор ма ции най-често се из ра зя ват чрез нея; за що не мал ка част 
от поста ве ни те на сце на бъл гар ски тек сто ве оста ват из вън програ ма та 
на фести ва ла, и мо же би най-ин те рес на та – как в рам ки те на афи ша на 
един меж ду на ро ден те ат ра лен фести вал при съст ва бъл гар ска та дра ма-
тур гия спря мо пред ста ве на та чужда.

Не за ви си мо от то ва мо жем да обоб щим, че през фо ку са на Меж ду на-
род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ пей за жът на бъл гар ска та 
дра ма тур гия из г леж да раз но об ра зен ка то фор ма, език, те ма ти чен ин-
те рес, на чин на из граж да не… Ед на от най-из не над ва щи те тен ден ции, 
из криста ли зи ра ли при раз г леж да не то на фести вал ни те програ ми, е, че 
бъл гар ски ят те а тър мно го често из би ра да се из ра зи през тек сто ве на 
род ни ав тори.
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НОВАТА БЪЛГАРСКА ДРАМАТУРГИЯ 
КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И СТИМУЛ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЕКИПИ У НАС

ЕЛЕ НА АН ГЕ ЛОВА

Мо и те наб лю де ния са от пос лед ни те пет-шест го ди ни на Меж ду на род-
ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“. Впечат ле ние ми напра ви 
пред ста ве но то сво е об раз но вет ри ло на бъл гар ска та дра ма тур гия, в 
ко я то мо жем да прос ле дим ста бил ни тен ден ции и яр ки от кри тия в те-
а тъ ра, ба зи ран на текст. Разби ра се, вклю че ни те в ня кои от мо ду ли те 
на фести ва ла спек так ли да леч не из чер п ват ця лост на та ин фор ма ция за 
раз лич ни те раз ви тия в бъл гар ска та дра ма тур гия, но те са ня ка къв вид 
„въ ве де ние в тях на та кар ти на“, ако мо га да из пол з вам заг ла ви е то на 
пи е са от Мар га рит Минков.

В пе ри о да 2012–2016 г. Между на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско 
ля то“ е бил сце на на 29 заг ла вия от све та на бъл гар ска та дра ма тур гия, 
ка то в то ва чис ло включ вам сце на рии и до ку мен тал ни тек сто ве, ко и то 
жи ве ят един ст ве но сце ни чен живот. Тук по па дат пред став ле ния на Сту ди-
о то за до ку мен та лен те а тър „Vox Populi“ ка то „Мир вам“, „Але, хоп! – по 
ви со ко опъ на та тел“ и „Не ви ди ми № 3: Дом“. Друг при мер на текст, имащ 
са мо сце ни чен жи вот, е му зи кал ни ят про ект на Ма рий Ро сен „Ду хът на 
ед на ди ва“, кой то закри два де сет и чет вър то то из да ние на фести ва ла. 
С те зи 29 по ка не ни пред став ле ния са мо за пет го ди ни „Вар нен ско ля то“ 
по каз ва ан га жи мент и ин те рес към програ ми ра не то на бъл гар ска та дра-
ма тургия. Зато ва мис ля, че е важ но да от кро им опре де ле ни па ра мет ри, 
тен ден ции и ниш ки, ко и то да ни по мог нат в ос мис ля не то и раз гра ни ча-
ва не то на от дел ни ней ни ти пове.

Спо ред мен има три ли нии, през ко и то но во по я ви ли те се тек сто ве за 
те а тър би ха мог ли да се на местят по-доб ре в съз на ни е то ни и да под по-
мог нат раз би ра не то на прин ци пи те на раз ви тие на твор чески те еки пи у 
нас; на ар тисти те, ко и то ра бо тят по те зи тек сто ве или ко и то ги съз дават.

Пър ва, и то най-ви ди ма ли ния е та зи на ли те ра тур на та адап та ция или 
по-ско ро на жан ра на пре ве де ния на сце ни чен език ро ман. В то ва по-
ле виж да ме име на та на Алек По пов, госту вал със „Сест ри Па ла ве е ви“ 
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(реж. Елена Па на йо то ва, 2016). До не го, естест ве но, се на реж да и „Въз-
ви ше ние“ от Ми лен Русков (реж. Иван Доб чев, 2014). В та зи фор му ла 
на ин тер пре та ция на ли те ра ту ра та от стра на на те а тъ ра ка то че ли всич-
ко е яс но – ре жи сьо рът е то зи, кой то се прев ръ ща в съ ав тор на тек ста, 
адап ти рай ки го към сце нич но то дейст вие, до ка то оста на ли те участ ни ци 
в твор ческия екип са по-ско ро пос ле до ва тели. При всич ки по ло же ния 
то ва е ре жи сьор ски те а тър, чи я то фор му ла ни за ве ща ва 20. век, но про-
дъл жа ва да бъ де ак ту ал на и днес.

Ре жи сьор ски ят те а тър да ва по вод ос нов но за по-дъл бо ко де тай ли зи-
ра не и ин тер пре та ция на ве че го то ва пи еса. Нами ра не то на лю бо пи тен 
поста но въ чен ключ да ва но ва, не о чак ва на глед на точ ка за тек ста и до-
пъл ва те ма та, ко я то тя раз г лежда. Като при ме ри тук мо гат да се по со чат 
поста нов ки те „Ко ва чи“ от Алек По пов (2013) и „Фан том на бол ка“ от Еле-
на Алек си е ва (2013) – и две те де ло на ре жи сьо ра Въз кре сия Ви хъ рова.

От въд та зи мал ко или мно го тра ди ци он на, тест ва на през го ди ни те схе ма 
на ра бо та с ве че го то вия текст за те а тър, се от кро я ва дру га ли ния, ко я то 
ми се стру ва по-пре диз ви ка тел на за ана лиз и ко я то се явя ва ка то сти мул 
за раз ви ва не на твор чески екипи. По ня ка къв на чин тя е сил но об вър за на 
със съв ре мен ния път на ак тьо ра и не го во то все по-сил но приб ли жа ва не 
до тек ста на пред став ле ни е то, от кол ко то в те а тъ ра на ре жи сьор ска та 
ин тер пре та ция, къ де то ди а ло гът текст – пред став ле ние е в ръ це те 
по-ско ро на ре жи сьо ра, а ак тьо рът е про вод ник на не го вия за мисъл.

Бих иска ла да по го во рим за наско ро по я ви лия се фе но мен, кой то мо же 
да се фор му ли ра ка то „ак тьор ско то съз на ние ка то из точ ник на дра ма-
тургия“.

До бър при мер за то ва е „Ди со нанс за два ма ар тисти“ (2016) – спек та къл 
на „Па ник Бу тон Те а тър“, про ект на ре жи сьо ра Ва си ле на Ра де ва и на ак-
тьо ра Ней тън Купър. Заед но с ак т ри са та Бог да на Ко та ре ва те съз да ват 
пред став ле ние на ба за та на об ра зи и епи зо ди, из гра де ни от ав то би огра-
фич ни ма те ри а ли в най-раз но об ра зен ди а па зон – съ ни ща, спо ме ни, 
ар тистич ни визии. Резул та тът е ряд ко сре щан тип те а тър, кой то при е ма 
су бек тив но то ак тьор ско съз на ние за своя дра ма тур гия. „Ди со нанс за 
два ма ар тисти“ преп ли та фраг мен ти от съ ни ща и ма те ри а лът при до би ва 
сил но ав тен ти чен ха рак тер, в кой то чо веш ко то, лич но то, сюр ре а листич-
но то се смес ват в един съ но по до бен разказ.
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Друг ус пе шен про ект, пред ста вен на фести ва ла в пос лед ни те го ди ни, е 
пред став ле ни е то „Меж ду праз ни ци те“ (2015), чий то текст се от ли ча ва 
по ра ди сво я та спе ци фич на фор ма на гра ни ца та меж ду по е зи я та и до-
ку мен та листи ката. Текстът на Сте фан Ива нов е из гра ден в пря ко об щу-
ва не с два ма та ак тьо ри Еле на Ди мит ро ва и Христо Петков. Основ на та 
дра ма тур гич на ли ния мар ки ра про це са на ак тьо ра, кой то ро ви в се бе си 
през сво е то ми нало. Авто рът ра бо ти със спо ме ни на ак тьо ри те, ка то ги 
из пол з ва по аб ст рак тен на чин с цел да де кон ст ру и ра, да уни що жи дейст-
ви е то, да го по гъл не в сво и те об ра зи и асо ци ации. Резул та тът, как то и в 
„Ди со нанс за два ма ар тисти“, е из к лю чи тел но ме та фо ри чен и по е тичен.

Тре ти по до бен слу чай на тек ста за те а тър, пре вър нат в от во ре но по ле за 
ек с пе ри мен ти и по ка на, до ри за дъл жи тел но ус ло вие за включ ва не от 
стра на на ак тьо ра, са про ек ти те на Сту дио за до ку мен та лен те а тър „Vox 
Populi“. В тях ра бо та та на ак тьо ри те при ли ча на та зи на из с ле до ва те ля 
ан т ро полог. Те съ би рат и ор га ни зи рат ин тер вю та та, ко и то пред ва ри-
тел но пра вят с хо ра от ре ал ния жи вот – пре ки участ ни ци в кон крет на та 
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„Ди со нанс за два ма ар тисти“ – ав тор ски спек та къл, реж. В. Ра де ва, Па ник 
Бу тон Те а тър и ДНК, 2016
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жи тейска си ту а ция, ко я то пред став ле ни е то из с лед ва. (Често то ва е на-
бо лял проб лем на об щест ве но и со ци ал но ни во, на лич на тра ге дия, на 
ко лек тив на кри за.) Тази фор му ла на съз да ва не на пред став ле ние ста ва 
осо бе но устой чи ва и кон крет на и по ня ка къв на чин се е пре вър на ла в 
микрош ко ла за ак тьо ри, а за що не и за ак тьор ско ав тор ство. Тук дра ма-
тур ги я та се съз да ва ко лек тив но, в съ че та ние меж ду вер ба тим и ди вай-
зинг те а търа. Но при всич ки по ло же ния ак тьо рът (или по-ско ро гру па та 
от съ миш ле ни ци око ло да ден проб лем) е от но во не ин пър во из точник.

В те зи три ва ри ан та ак тьо рът посте пен но се прев ръ ща в съ ав тор на тек ста 
в рам ки те на но ви твор чески еки пи, ек с пе ри мен ти ра щи око ло иде я та 
за дра ма тур гия, пре на сяй ки я в но ви тра ек тории.

Въпре ки всич ки раз ли ки при под хо да на съз да ва не то на пред став ле ние 
от стра на на раз лич ни те еки пи ин те ре сът към но вия, съз да ден спе ци ал но 
за пред став ле ни е то текст, се явя ва ка то от чет ли ва тен денция.

Мо же би е умест но да ка жем, че та зи си ту а ция до ня къ де се дъл жи на 
сил но то раз ви тие на бъл гар ска та дра ма в пос лед ни те 8–9 го ди ни и от-
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„Пе пе ляш ки ООД“ – З. Ка ме но ва и Г. Ди мит ро ва, реж. Г. Ди мит ро ва, ОСА ИК 
„36 май му ни“, Тарт Про душ кън, Бъл га рия/Герма ния, 2015

БЪЛГАРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ



77

но си тел но то на раст ва не на ко ли чест во то тек сто ве, на пи са ни през то ва 
време. За пости га не на то зи ре зул тат, от ед на стра на, по ма гат раз лич ни те 
кон кур си за бъл гар ска дра ма тур гия с па рич на награ да ка то те зи на Те а тър 
„Со фия“, Те а тър 199, Нов бъл гар ски уни вер си тет и др. От дру га стра на, 
все по ве че вли я тел ни ре жи сьо ри се об ръ щат към но ви бъл гар ски тек-
стове. Един от най-яр ки те при ме ри за пос лед но то са спек так ли ка то те зи 
на Га лин Сто ев с ус лов но ка за но, „три ло ги я та“ от Яна Бо ри со ва – „Мал ка 
пи е са за дет ска стая“ (2008), „При ят ност раш но“ (2010) и „Хо ра та от Оз“ 
(2013). В то зи сфор ми рал се покрай съз да ва не то на пред став ле ни я та 
поста но въ чен екип пра ви впе чат ле ние от но во про це сът на съз да ва не – 
посте пен но ко ла бо ра тив ни ят под ход из мест ва стро га та ре жи сьор ска 
ин тер пре тация. Тази про мя на е яс но ви ди ма и в пред став ле ни я та: те 
съ дър жат ле ко та, ефи мер ност и мно го то чен ба ланс, син х рон меж ду 
раз лич ни те еле менти. Пости га се истин ска си нер ги я  меж ду ре жи сьор, 
дра ма тург и из пъл ни те ли, ка то приз на ни е то за то ва не за къс ня ва – ще 
дам при мер са мо с пред став ле ни е то „При ят ност раш но“ е с две награ ди 
„Икар“ 2010 (за ре жи су ра и за дра ма тур ги чен текст) и с награ да „Аске ер“ 
2010 (за най-доб ро пред став ление).

То зи ус пех в бъл гар ска та съв ре мен на дра ма тур гия не е сам – приб ли зи-
тел но по съ що то вре ме въз ник ват и дру ги уси лия, то зи път от стра на на 
не за ви си ми ор га ни зации. Силна ви ди мост има сдру же ни е то „36 май му-
ни“ с от кро я ва щи те се име на на Здра ва Ка ме но ва и Гер га на Ди мит рова. 
Едно от най-лю бо пит ни те тех ни пред став ле ния е по ка не но на Меж ду-
на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ през 2014 г. и то ва е 
„Пе пе ляш ки ООД“, с под заг ла вие „Те ат ра лен на ръч ник за ра зо ча ро ва ни 
прин це си“. Драма тур гич но пог лед на то, „Пе пе ляш ки ООД“ е ко лаж от 
мно жест во исто рии за ар хе ти па на же на та, пре съз да де ни от все от дай-
ни и енер гич ни мъ же-ак тьо ри, без да се при бяг ва до тра вестия или до 
наг лед но илюст ри ра не на то ва, че мъж играе жена. Напро тив, пи е са та 
бо ра ви с то зи факт мак си мал но естест ве но, фри вол но, пре доста вяй ки 
иро ни чен и не о чак ван раз каз за жен ско то съз нание. Важен еле мент в 
пи е са та е и си мул тан но то при съст вие на три ези ка – нем ски, ан г лийски 
и бъл гар ски, със съ от вет но го во ре щи те на май чи ния си език ак тьори. 
Това ед нов ре мен но поста но въч но и дра ма тур гич но ре ше ние съ дър жа 
из вест на до за риск, тъй ка то за по ве че то зри те ли е не об хо ди мо да сле-
дят суб тит рите. Но въпре ки то ва не у доб ст во „Пе пе ляш ки ООД“ въл ну ва 
с точ но ре а ли зи ра ния по тен ци ал на всич ки участ ни ци от екипа.
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Друг ва жен про ект на „36 май му ни“ е дъл гос роч на та ини ци а ти ва „Pro-
Text“, ко я то фун к ци о ни ра на раз лич ни ни ва – ка то плат фор ма за пре во ди 
на дра ма тур гич ни тек сто ве и ка то плат фор ма за пър фор манс-че те ния на 
но ва дра ма тур гия и раз ви тие на ек с пе ри мен тал ни сце нич ни прак тики. 
Приб ли зи тел но в на ча ло то на „ProText“ през 2008 г. Между на род ни ят 
те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ включ ва в мо ду ла си „Па ра лел-
на програ ма“ пър фор манс-че те ни я та на пи е си те „Гроз ни ят“ от Ма ри ус 
фон Ма йен бург и „69“ на Игор Ба у е риз ма. В то зи слу чай „Вар нен ско 
ля то“ е всъщ ност па р т ньор в про ек та „ProText on tour“ и под по ма га по-
пу ля ри за ци я та на но ви ев ро пейски дра ма тур гич ни тек стове. Ценно то в 
ини ци а ти ва та е пред ста вя не то на тек сто ве те в ал тер на тив ни прост ран-
ст ва, под б ра ни спе ци ал но спо ред спе ци фи ка та на тек ста. В до пъл не ние 
ин тер дис цип ли нар ни ят про ект включ ва му зи ка на жи во и мул ти ме дия 
и си поста вя ам би ци оз на та цел да про во ки ра ди а лог меж ду ав то ри те и 
тех ни те по тен ци ал ни па р т ньо ри (ре жи сьо ри, из пъл ни те ли, сце ногра фи, 
му зи кан ти) – ми сия, ко я то про ек тът за паз ва и до днес.

Раз би ра се, би ха мог ли да се да дат още мно го при ме ри за лю бо пит ни 
про це си и впе чат ля ва щи ре зул та ти във вза и мо дейст ви е то твор чески 
еки пи – но ва (бъл гар ска) дра ма тургия. Но до ри и на ба за та на из б ро е ни-
те при ме ри е важ но да се от кро ят тен ден ци и те в сце нич ни те адап та ции 
на ро ма ни, в то ва, ко е то на ре кох „ак тьор ско то съз на ние ка то из точ ник 
на дра ма тур гия“; в до ку мен тал ния под ход в из граж да не то на дра ма тур-
гия при вер ба тим те а тъ ра, как то и при все по-ак ту ал ния ко ла бо ра ти вен 
прин цип на ра бо та меж ду ре жи сьор и дра ма тург. Отвъд из б ро е ни те 
па ра мет ри съ щест ву ват и мно жест во при ме ри, пре ми на ва щи от въд 
те зи мал ко или мно го ус лов ни гра ни ци, в ко и то пред став ле ни я та би ха 
мог ли да съ щест ву ват и в съв сем раз ли чен те о ре ти чен спектър. Пример 
за то ва е про ек тът „Ду хът на ед на ди ва“ от Ма рий Ро сен, спо ме нат в 
на ча ло то на то зи текст. Друг ва жен обект на ана лиз са съ що про ек ти те 
в об ласт та на съв ре мен ния танц и пър фор манс, в ко и то дра ма тур ги я та 
е да леч по-слож но по ня тие; све тът на ви зу ал ния те а тър и ин ста ла ци я та 
съ що съ дър жа сво и те дра ма тур гич ни пре диз ви ка тел ст ва. В то зи ред на 
мис ли, то зи текст да леч не из чер п ва всич ки въз мож ни глед ни точ ки, но 
пред ста вя в из вестен сми съл обе ди не ни те око ло но ва бъл гар ска дра-
ма тур гия твор чески еки пи. В пос лед ни те 5–6 го ди ни тя се до ка за ка то 
съ би ра тел на точ ка за ед ни от най-ин те рес ни те про фе си о на листи в те а-
тъ ра у нас. Да се на дя ва ме, че та зи тен ден ция ще про дължи.
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НОВИ БЪЛГАРСКИ ДРАМАТУРГИИ 
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 

„ВАРНЕНСКО ЛЯТО“ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ. 
МОДЕЛИ НА УСТОЙЧИВО ПРИСЪСТВИЕ

МИ ХА ИЛ БАЙКОВ

Насто я щи ят текст има за цел да обър не вни ма ние на ня кои от най-ин-
те рес ни те сце нич ни ре а ли за ции на съв ре мен ни бъл гар ски тек сто ве за 
те а тър, пре ми на ли през сце на та на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско ля то“ в пе ри о да 2007 – 2017 г. Изби рам съз на тел но пос лед-
ни те 10 го ди ни, за що то ос вен го ле мия юби лей – 25 го ди ни МТФ „Вар-
нен ско ля то“, аз от бе ляз вам и един по-ма лък, ли чен юби лей и то ва са 
10 го ди ни от връз ка та ми с фести ва ла ка то не гов наб лю дател.

Ще се спра на оне зи но ви бъл гар ски дра ма тур гич ни тек сто ве и/или 
дра ма тур гии, съз да де ни в хо да на са ми те пред став ле ния, а съ що та-
ка и на те ат рал ни пър фор манс-ин ста ла ции и/или тан цо ви спек так ли, 
съз да де ни от бъл гар ски ав то ри, ко и то са би ли част от фести ва ла и са 
се пре вър на ли в устой чи ви те ат рал ни съ би тия във вре ме то след тях-
но то ек с по ни ра не на не го ва та вит рина. Считам, че би мо гъл да бъ де 
раз г ле дан как то им пул сът за тях на та по я ва, та ка и при чи на та за трай-
ния зри тел ски ин терес. Ето за що ре ших да раз г ле дам мо де ли те на по-
ве де ние на те зи спек так ли и как те се дър жат в не фести вал на среда. 
Отправ на точ ка, раз би ра се, си оста ва фести ва лът „Вар нен ско ля то“ и 
тях но то случ ва не имен но там.

В на ча ло то ще за поч на с то ва, че за пос лед ни те 10 го ди ни на фести ва ла са 
госту ва ли или участ ва ли бли зо 70 сце нич ни про из ве де ния, ба зи ра ни на 
но ва дра ма тур гия, танц, пър фор манс, хе пъ нинг, ак ции-ин ста ла ции или 
др. от бъл гар ски ав тори. Има го ди ни, в ко и то то ва е по-уме ре но – меж ду 
4 и 5 от об щия брой на се лек ти ра ни те във всич ки мо ду ли на фести ва ла, 
а има и та ки ва, в ко и то са над 10–11. Статисти ка та по каз ва, че ед на тре та 
от тях про дъл жа ва да се играе и до днес. Ето три крат ки ак цен та, ко и то 
бе зус лов но мо жем да раз г леж да ме през фо ку са на фести вала.

Най-яр ко при съст вие в по ле то на тра ди ци он на та дра ма тур гия има ав то-
рът Яна Бо ри со ва – дра ма тург на пи е си те „Мал ка пи е са за дет ска стая“, 
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„При ят ност раш но“, „Хо ра та от Оз“, „Ти хи, не ви ди ми хо ра“ и „За теб“. 
Първи те три са част от афи ша на Те а тър 199 и са госту ва ли от 2008 до 
2013 г. Някои от тях са пов та ря ли сво е то участие на фести ва ла, а дру ги те 
имат ед нократ но при съст вие съ от вет но през 2009 г. за „Ти хи, не ви ди-
ми хо ра“ – про дук ция на Мла деж кия те а тър, и през 2015 г. – „За теб“, 
спек та къл на Про ду цен т ска къ ща „Смут“. Драма тур гът Яна Бо ри со ва на 
прак ти ка при съст ва на фести ва ла „Вар нен ско ля то“ с ця ло то ѝ поз на то 
твор чест во, тъй ка то и пет те ѝ пи е си са част от исто ри я та на фести ва ла, 
а три от тях про дъл жа ват своя сце ни чен жи вот и до днес. На 13 ок том в-
ри 2017 г. Театър 199 от праз ну ва и 10 го ди ни от пре ми е ра та на „Мал ка 
пи е са за дет ска стая“. В то зи ред на мис ли на ли це е три ло гия (реж. Галин 
Сто ев) с осо бе но дъ лъг сце ни чен жи вот, ко е то е по-ско ро не о би чай но 
за сце нич на прак ти ка у нас. В об щия слу чай го ля ма част от тек сто ве, 
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„Приятнострашно“ – 
Я. Борисова, реж. Г. Стоев, 
Театър 199, 2009/2010
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ко и то се поста вят, имат как то кра тък сце ни чен жи вот, та ка и ед нократ-
ни поста но въч ни ре ше ния, ка къв то впро чем е и слу ча ят с пи е си те на 
Бо ри сова. Това е ин те ре сен фе но мен, на кой то след ва да се обър не 
вни мание. Как и за що един оче вид но тол ко ва ус пе шен ав тор – що се 
ка сае до брой но ми на ции и по лу че ни на ци о нал ни те ат рал ни награ ди, 
участия във фести ва ли и др. – оста ва със сво и те еди нич ни сце нич ни 
ре а ли зации? Отго во рът съв сем не би мо гъл да бъ де един и на вяр но 
при чи на та за то зи ход на не ща та е ком п ле к сна. Допускам хи по те за та, 
че ус пе хът и дъл ги ят жи вот имен но на те зи три спек та къ ла до го ля ма 
сте пен се дъл жи на кон кре ти ка та на дра ма тур ги я та, т.е. пи е са та е пи са на 
имен но за те зи ар тисти и/или част от тях са про то ти пи за съз да ва не то 
на пер со на жите. Разби ра се, доб ра та ре жи сьор ска ра бо та на Га лин Сто-
ев и фе но ме нал но то при съст вие на ак тьор ския състав съ що не би ва да 
из к люч ва ме ка то фак тор за трай но при съст вие в ре пер то ар ния афиш. 
В три ло ги я та участие взи мат ак тьо ри те Ра де на Въл ка но ва, Сне жи на 
Пет ро ва, Сте фан Въл доб рев, Ве жен Вел чов ски, Вла ди мир Пе нев, Ата-
нас Ата на сов и Цве та на Ма не ва – всич ки те во де щи име на в бъл гар ския 
те а тър с устой чи во при съст вие в го ди ните. Впро чем, ко га то го во рим за 
устой чи вост, е не об хо ди мо да ка жем и не що мно го важно. Театър 199 
има доб ра прак ти ка в „от г леж да не то“ на спек так ли те си, та ка че ка то 
до ба вим и ус пеш ния ме ни дж мънт, на ли це е един на исти на спо луч лив 
мо дел на при съст вие в те ат рал ния лан д шафт у нас. Важно е оба че да 
ка жем, че през го ди ни те се лек ци я та на фести ва ла „Вар нен ско ля то“ не 
е про пуска ла спек так ли те по тек сто ве на Яна Бо ри со ва и в та зи по со ка 
мо жем да до ба вим, че той от ра зя ва пул са на вре ме то и в из вест на сте-
пен се явя ва то чен лак мус на непре ход ното.

Вто ри ят ак цент е свър зан с пред став ле ния, чи я то дра ма тур гия е съз да-
де на в хо да на ра бо та та, или та ки ва, чий то из хо ден ма те ри ал е до ку-
мен тал но или ан т ро по ло гич но из с лед ва не, ко е то има за цел в по-къ сен 
етап да се пре вър не в сце ни чен про дукт. В раз г леж да ния тук пе ри од от 
фести ва ла – пос лед ни те 10 го ди ни, по па да и по я ва та на т.нар. „вер ба тим 
те атър“. През пос лед ни те ня кол ко твор чески се зо на осе за е мо се наста ни 
та зи да леч по-поз на та в За пад на Ев ро па, от кол ко то у нас съв ре мен на 
сце нич на прак ти ка. МТФ „Вар нен ско ля то“ съв сем естест ве но ула вя та зи 
въл на и в програ ма та на из да ни я та от 2013 г. на сам при съст ват спек так ли 
ка то „Яце фор каш“, „Не ви ди ми № 3: Дом“, „Мир вам“, „От ту ка за поч ва 
Бъл га рия“ и др. Техен ав тор е ре жи сьо рът Не да Со ко ловска. Трай ни ят 
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ин те рес, кой то тя про я вя ва към вер ба тим те а тъ ра и вся ка фор ма на из-
куст во то, ко я то ѝ поз во ля ва да го во ри с об щ но ст та, съз да ва ус ло вия за 
по я ва та не просто на ней ни спек так ли, но и на пос ле до ва те ли – кръг от 
хо ра, ко и то съ що про я вя ват ин те рес към до ку мента. Но до ка то Сту диото 
за до ку мен та лен те а тър „Vox Populi“, ко е то Не да Со ко лов ска пред став-
ля ва, ра бо ти глав но в ал тер на тив ни прост ран ст ва ка то Цен тъ ра за кул-
ту ра и де бат „Чер ве на та къ ща“, то виж да ме, че през пос лед ни те го ди ни 
сти листи ка та на до ку мен тал ния и вер ба тим те а търа на ми ра място и в 
ре пер то ар ния те атър. Става въпрос за „От ту ка за поч ва Бъл га рия“ – пър-
вия вер ба тим спек та къл у нас, ре а ли зи ран с тру па на дър жа вен те атър. 
Той е ав тор ски до ку мен та лен текст, пост ро ен дос лов но вър ху ин тер вю та 
с шу мен ци по важ ни за гра да и чо ве ка те ми. „От ту ка за поч ва Бъл га рия“ 
на Шу мен ския те а тър е пог лед към ми на ло то ни, към ро до ва та ни иден-
тич ност, към съв ре мен ния пат ри о ти зъм и съ жи тел ст во то на раз лич ни те 
ет носи. Считам, че в то ва от но ше ние фести ва лът из пре вар ва случ ва що то 
се у нас, тъй ка то още през 2010 г. той е три бу на на спек так ли ка то „В 
тър се не на из чез на лия слу жи тел“ на Ра би Мруе или „Къ ща та на име на-
та“ на Ай лин Ерсьоз.

За „В тър се не на из чез на лия слу жи тел“ ли ван ски ят ар тист Ра би Мруе 
се вдъх но вя ва от ед но съ об ще ние в пре са та: „Ми на ла та сря да по 
обяд слу жи тел във фи нан со во то ми нистер ст во, на име Р. С., е из чез-
нал без с ледно. Жена му се бо ри за пра во то да раз бе ре къ де и за що е 
за държан. Изчез ва не то на Р. С. пред став ля ва не са мо тра ге дия за не-
го во то се мейст во, но и до ка за тел ст во за пъл на та лип са на ува же ние 
към граж да ни те“. Така Мруе вли за в ро ля та на те ле ви зи о нен жур на-
лист, за да се от пра ви в тър се не на исти на та, опи рай ки се на вся как ви 
све де ния по случая. На сце на та – три екра на и един мъж, кой то за е ма 
място то си сред оста на ли те зри те ли в за ла та мал ко пре ди на ча ло то на 
спек та къла. На сто ла до не го – ня кол ко тет рад ки с на ле пе ни по стра-
ни ци те из рез ки от вест ни ци, пред не го – ка ме ра, ко я то през ця ло то 
вре ме сле ди ли це то и ръ це те му, раз лист ва щи тет рад ки те, и пре да ва 
уве ли че ния им об раз вър ху два от екра ните. На тре тия екран друг чифт 
ръ це, на Ха тем Имам, чер тае схе ми и ди агра ми, из пис ва име на и да-
ти в уси ли е то си да онаг ле ди аб сур д ни те кри во ли ци в раз с лед ва не то 
око ло из чез на лия чи новник. Към фи на ла из пи са но то и над раска но то 
е та ка плът но, че е покри ло всичко.
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Нес лу чай но от де лям по-спе ци ал но вни ма ние имен но на то зи чуж дест-
ра нен спек та къл, кой то госту ва на „Вар нен ско ля то“ след участи е то си 
на фести ва ли ка то Fes  val D’Avignon и Wiener Festwochen. Той раз г леж да 
те ма та за не ви ди ми те хо ра, за оне зи, ко и то из чез ват и не са важ ни за 
со ци у ма, за що то пред став ля ват от дел ни еди ни ци, ко и то не се по би рат в 
офи ци ал на та ста тистика. Тази те ма за не ви ди ми те се прев ръ ща в от дел-
на програ ма за „Vox Populi“, ко и то съз да ват „Не ви ди ми № 1“ за хо ра та с 
опор но-дви га тел ни проб ле ми, „Не ви ди ми № 2: Фу“, ко е то се опи ра на 
де сет ки ин тер вю та с ки тай ци, ко и то жи ве ят в Бъл га рия, и „Не ви ди ми 
№ 3: Дом“ с фо кус вър ху без дом ни те хора.

Тре ти ят ак цент ще сло жа вър ху спек так ли те „Ри тъм & блус“ 1 и 2, 
съз да де ни от Ру мен Цо нев и еки па на Ма лък град ски те а тър „Зад ка-
на ла“, ко и то от но во на прин ци па на ко ла бо ра тив ния те а тър съз да ват 
дра ма тур гич на ос но ва, ко я то нас лаг ват с му зи кал на пар ти тура. Такъв 
тип спек так ли, об що взе то, се случ ват там, къ де то има ус ло вия, пре ди 
всич ко ак тьо ри с изя ве ни во кал ни и пев чески спо соб ности. Но тях но-
то устой чи во при съст вие през го ди ни те, вклю чи тел но и участи е то им 
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„Ри тъм и блус“ 1 – ав тор ски спек та къл на Р. Цо нев, МГТ „Зад ка на ла“, 2006/2007
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на фести ва ла, е ин те ре сен за наб лю де ние факт. На 10 април 2017 г. 
„Ри тъм & блус“ 1 съ що на вър ши 10 го ди ни, а те а тъ рът изигра сво е то 
200-но юби лей но пред став ле ние. „R & B, или жи во тът та къв, ка къв то 
мо же да бъ де… ако ста не му зи ка“, на исти на е не о бик но вен спек та къл 
за бъл гар ския те ат ра лен ре пер то ар, из гра ден из ця ло вър ху му зика. 
Актьо ри те из пъл ня ват лю би ми про из ве де ния от раз лич ни жан ро ве – от 
най-из вест ни те опер ни арии до фол к лор ни пес но пе ния, от ше дьов ри 
на кла си ка та до об раз ци те на джа за, от поп и рок хи то ве те до не заб-
ра ви ми фил мо ви ме ло дии, от ет но му зи ка до най-из вест ни све тов ни 
мю зи къли. От Бах, Хен дел, Мо царт, Бе то вен до „Бий тълс“, Бо би Мак-
фе рин, Ме ри Джей Блайдж, АБ БА и „Ман ха тън Тран с фер“. Успе хът на 
спек та къ ла раж да вто ра сце нич на ре а ли за ция, без тя да от ме ня пър-
вата. Така се по я вя ва и „Ри тъм & блус“ 2, кой то съ що през 2017 г., на 
26 май, от бе ляз ва сво е то 100-но пред став ление. Малко са спек так ли те 
в бъл гар ския ре пер то а рен те а тър, ко и то би ха мог ли да се пох ва лят с 
та къв брой по каз ва ния пред пуб ли ка, за то ва е важ но да се от бе ле жат. 
И два та спек та къ ла на Ру мен Цо нев са част от програ ма та на МТФ 
„Вар нен ско ля то“. Първи ят още през 2010 г., а вто ри ят през 2015 г. Това 
за по ре ден път до каз ва спо соб ност та на фести ва ла да ула вя трай ни и 
стой ности сце нич ни про из ве де ния, ко и то имат са мосто ен и устой чив 
жи вот и от въд фести вал но то им случ ване. Пара лел но с то ва по каз ва 
и един пуб ли чен ин те рес, кой то по ве че от 10 го ди ни не стих ва, ко е то 
ин ди ки ра за ре а ли зи ра на ус пеш на сце нич на стра те гия по от но ше ние 
на нов му зи кал но-те ат ра лен ма те ри ал, из вън вер бал ния език, кой то 
бъл гар ски ят те а тър тър си и кой то пуб ли ка та при поз нава.

Ако тряб ва да обоб щим ка за но то до тук, то след ва да от бе ле жим два 
век тора. Едини ят е хо ри зон та лен и пред став ля ва фести ва ла „Вар нен-
ско ля то“, кой то има на ча ло и ня ма край, за ра ди тен ден ци я та на сво е то 
устой чи во при съст вие в те ат рал ния жи вот у нас. И вто ри – вер ти ка лен, 
кой то бе ле жи по я ва та на опре де ле ни спек так ли, ко и то се раж дат, на-
би рат ско рост, след ко е то „гу бят ви со чи на“ и от па дат от те ат рал ния ре-
пер то ар на дър жав ни те, об щин ски или част ни те ат ри и ком пании. Някои 
от тях, ка то из б ро е ни те по-го ре – три ло ги я та на Яна Бо ри со ва и Га лин 
Сто ев, дип ти хът на Ру мен Цо нев, про дъл жа ват все още своя вер ти ка лен 
път на горе. Там, къ де то два та век то ра се пре си чат във въ об ра жа е ма та 
те ат рал на рав ни на, те зи ус пеш ни пред став ле ния, плод и на удач ни ме-
ни джър ски ре ше ния, са на ме ри ли място за сре ща в меж ду на род ния 
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фести ва лен афиш, а ин те ре сът към тях про дъл жа ва и до днес. В та зи 
рав ни на би ха мог ли да бъ дат на бе ля за ни без б рой мно го точ ки от раз-
ли чен ха рак тер, а свър з ва не то им след вре ме ще по ка же кар ти на та на 
най-от кро я ва щи те се дра ма тур гич ни тен ден ции, на ко и то сме има ли 
шан са да бъ дем сви де тели.
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ОБЕЗНАСЛЕДЕНИЯТ ТЕКСТ

РО МЕО ПО ПИ ЛИЕВ

Ста ва ду ма за дра ма та днес, или за тек ста за те а тър, как то често то зи 
ли те ра ту рен жанр ве че се при поз нава. Макар и част от кла си ческо то 
де ле ние на ли те ра ту ра та и по со чен от Ан тич ност та ка то пос ле ден вид, 
и по то зи на чин ло гич но из г леж дащ най-висш, ко е то ста ва осо бе но яр ко 
ка то приз на ние по вре ме на кла си циз ма, дра ма та – или как то и да я на-
ре чем – съ що та ка ви на ги се е смя та ла и ка то осо бе но не устой чив вид. 
Като на пи сан текст тя все още е неста нал те а тър, но ка то ве че те а тър, 
тя не е ли те ра ту ра и сле до ва тел но не се ус во я ва са мо чрез че те не то на 
бук ви и думи. Но за що не; в ня ка къв по-ви сок сми съл най-вис ше то тряб ва 
да бъ де и най-не опре де лимо.

Зна ем ре ди ца дра ма тур гич ни тек сто ве и тех ни те ав то ри, оста на ли как то 
ка то ли те ра ту ра за че те не и изу ча ва не, та ка и в ре ди ца сце нич ни пре-
въп лъ ще ния във вре мето. Дали ще ги на ри ча ме „чуж ди“ или „род ни“, 
„ев ро пейски“, „бал кан ски“ или „бъл гар ски“, те са на ше об що чо веш ко 
нас лед ство. Няма сми съл да из б ро я ва ме имена. Въоб ще нас лед ст во то 
е ка те го рия, ко я то съ би ра род но и чуж до: има ме ев ро пейско нас лед ст-
во, нас лед ст во на ци ви ли за ци я та и пр., в ко и то вли за и на ше то род но 
нас лед ство. Това е осо бе но ва лид но за те а тъ ра, кой то пог лъ ща по свой 
на чин от дел ни те нас лед ст ва и ви на ги ще оста не по-бо гат от оно ва, ко е то 
на ри ча ме бъл гар ска дра ма или тек сто ве за те а тър, на пи са ни от бъл гари. 
Та въпро сът ми е: как во нас лед ст во от на пи са ни тек сто ве за дра ма сме 
оста ви ли през пос лед ни те 27 го ди ни след про мя на та на ко му нисти ческия 
режим? Преди то ва мо жем да се за пи та ме да ли, не за ви си мо от про ме ни 
и мо ди, настъп ва щи в прак ти ку ва не то и изя ви те на те а тъ ра и дра ма та, 
тряб ва ве че изоб що да раз чи та ме на нас лед ство? Можем да се из ку шим 
от ми съл та, че изоб що раз ви ти е то на кул ту ра та и на све та днес от ри чат 
унас ле дя ва нето. Разби ра се, не е та ка, за що то и най-ре во лю ци он ни те 
вре ме на и епо хи не са ус пя ва ли да за ли чат ми на ло то, до ри ко га то ор га-
ни зи ра но и це ле на со че но са се стре ми ли да го раз рушат. От дру га стра на, 
нас лед ст во то е за дъл же ние и тряб ва да бъ де под дър жано. Но не са мо 
това. То пре диз вик ва посто ян на рев ност сред нас лед ни ци те и тях на та 
загри же ност към не го – за да мо гат, раз би ра се, да се из тък нат ка то не-
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го ви те па зи те ли – ви на ги пре диз вик ва спо ро ве, за що не и войни. Това 
съ що е доста тъ чен до вод за от каз от нас лед ство.

Как во пред став ля ва нас лед ст во то ка то живот? Живо ли е, или мо же да 
бъ де мър т во, ко е то ние да ожи вя ваме? Днес има стре меж да се гле да 
на про из ве де ни я та на нас лед ст во то най-ве че ка то на му зей на кул ту ра и 
ту ризъм. Но ед но е да нас ле дя ва ме мър т ва, му зей на кул ту ра, сред чи и то 
оста тъ ци и ру и ни бро дим и по чи ва ме през уи кен ди те, дру го е да сме 
нас лед ни ци на не що все още жи во, ко е то ни ут вър ж да ва ка то хо ра на 
насто я ще то, про дъл жа ва щи да жи ве ят в не раз рив на връз ка с ми на ли те 
епо хи: близ ки и да леч ни по вре ме и прост ран ство. Имаме ли днес жи во 
нас лед ст во от на пи са ни у нас тек сто ве за те а тър от близ ко то ми на ло; 
как то и та ки ва, напра ве ни с участи е то на бъл га ри в чуж бина? Какво от 
на ше то вре ме на пи са не на дра ми ще мо жем да пре да дем на нас лед ни-
ци те си – не за ви си мо да ли те са род ни и чуж ди; т.е. бъл га ри и чуж денци?
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Нас лед ст во то, да ли го же ла ем или не, ня как се нат руп ва посте пен но и 
ти хо; та ка че ние сме при до би ли ня как во нас лед ст во за те зи 27 го ди ни 
и в дра мата. Но как ва част от не го е упот ре бя ва но и дейст ва що нас-
лед ст во, тък мо жи во, а не заб ра ве но или из х вър лено? Като ко ли чест во 
след про мя на та у нас се съз да до ха доста пи е си и въ об ще тек сто ве за те-
атър. По-го ля ма та част от тях ка то ця ло прес лед ват ста ра та, тра ди ци он на 
стра те гия на пи са не на дра ми, в ко я то тряб ва да раз поз на ем сю же та и 
раз че тем в не го ня как ви ана ло зи с про ти ча ща та дейст ви тел ност и ней ни-
те раз ви ва щи се про це си; на пъл но сво бод но съста ве ни, ос во бо де ни от 
на ло же на от го ре цен зу ра или за дъл жи тел ни пре по ръки. Тъкмо сво бо-
да та на пи са не е ос нов но то дости же ние на те зи 27 го дини. Много често 
та зи сво бо да е спон тан на и не за ви си ма от на ло же ни те тра ди ции, без те 
да се поз на ват; то ва е сво бо да за се бе си, а не от нещо. Тези тек сто ве се 
съз да ват ка то че ли, от ед на стра на, с иде я та да бъ дат унас ле де ни, но 
мно го често тях на та от къс на тост и акон тек сту ал ност пре чи да оста нат 
след се бе си. Възмож ност та за сво бо да ся каш не мо же да се осъ щест ви 
на пъл но в един ре жим на унас ле дя ване. Едни та ки ва тек сто ве тряб ва 
да бъ дат оста ве ни на сво е то са мо съз да ва не, да бъ дат по ло же ни в не що 
ка то сюр ре а листи чен по ток и са ма та идея за ор га ни за ция на тек ста ве-
че би спъ на ла иде я та за сво бода. Онова, ко е то у нас през 60-те го ди ни 
на ми на лия век на ри ча ха „ли рич на“ или „по е тич на дра ма“, се га е един 
гос под ст ващ прин цип, т.е. настъ пи ла е след по ли ти ческа та про мя на ед на 
вто рич на по е ти за ция, но раз би ра се, мно го по-ка те го рич на от она зи, 
пър вата. Отно во ба зис ни са су бек тив ни те наг ла си, ко и то посто ян но съз-
да ват и ту так си ру шат сво е то се бе си – за що то, за да бъ де то на пъл но 
се бе си и ако не да осъ щест вя ва, то по не да учуд ва в кон так та с дру го то, 
тряб ва и непре къс на то да се раз ру шава. Като че ли стра хът за сво бо да та 
е тол ко ва си лен, че смис ло об ра зу ва ща та ро ля на ду ми те, из ре че ни я та и 
реч та тряб ва посто ян но да бъ дат под съм нение. Въоб ще въз мож ност та 
да се струк ту ри ра ня ка къв про цес на раз поз на ва не на об що ар ти ку ли-
ру е ма идея след ва да се дър жи на при цел и на раз сто яние. Разби ра се, 
тук бих ме раз поз на ли ед на пост мо дер на си ту а ция и об ща наг ла са, из-
ра зя ва ща се в стра ха от гло ба ли зи ра не; от го ле ми те и край ни на ра тиви.

Но тък мо все по-раз ши ря ва ща та се гло ба ли за ция во ди до над реб ня ва не 
на дра ма тиз ма и съ от вет но на из пол з ва ни те теми. Въоб ще гло ба ли за-
ци я та не е управ ля ем про цес и ед ва ли мо же да бъ де; по то зи на чин тя 
во ди до ед но пар ти ку ла ри зи ра не на дра ма тич ното. Така всич ко ста ва 
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дра ма тично. По то зи на чин оба че гло ба ли за ци я та во ди до ло ка ли за ция 
и то ва не е па ра докс; до ед но все по ве че ло ка ли зи ра не на бол ка та или 
по-точ но на без б рой ни те болки. Днес всич ко бо ли: по ця ло то тя ло на 
чо ве ка и со ци ума. Но тъй ка то ня ма ве чен жи вот, или по не ве че не го 
от кри ва ме ня къ де напред, ни оста ва са мо тя ло то се га. И тряб ва да про-
дъл жим жи во та на тя ло то, до кол ко то мо жем, ма кар да съз на ва ме, че то 
ве че не е оно ва тя ло и че е ста на ло друго. Да про дъл жим и дви же ни е то 
си от бол ка към бол ка и да из бег нем осъз на ва не то на бо лест та, ко я то 
най-често би мог ла да пре диз вестя ва и края.

Тък мо тук настъп ва кон ф лик тът и про ти во ре чи е то с вре ме то, в ко е то се 
на ми ра ме; вре ме то, ко е то, иска ме или не, ни гло ба ли зи ра и съ би ра в 
се бе си: как то със сво и те доб ри въз мож ности, ко и то ни пред ла га, та-
ка и с не из беж но съ път ст ва щи те ги опас ности. А то ни из х вър ля из вън 
загри же ност та за тя ло то и за кон крет ни те, мал ки болки. Така Об що то, 
или до ри да го на ре чем Го ля ма та идея, оста ва, ма кар и тя да не мо же 
да бъ де фор му ли ра на по ра ди лип са на вре ме, и та ка да се ка же, оста ва 
ня как в ско би и „вът ре в се бе си“. Тя съ щест ву ва не ка то дви же ние на-
зад и ностал гия, а ка то пред постав ка за дви же ни е то ни напред, но без 
да мо же да бъ де из ра зена. Мисля оба че, че вре ме то на без край на та 
сво бо да на тя ло то и не го ви те же ла ния, по не тук, на място то, на ре че но 
„За пад“, прик люч ва и та ка от хе до ни зъм и епи ку рейст во ще тряб ва да 
пре ми нем в ло но то на сто и циз ма – впро чем да ли по съв па де ние или не, 
две те фи ло соф ски те че ния са се слу чи ли в та зи пос ле до ва тел ност. Да се 
прид ви жим към ед на по-го ля ма ба лан си ра ност в из ра за, към уме ре ност 
как то в же ла ни я та, та ка и в съпри части е то, как то и в из ба вя не то от праз-
на та емоция. Към по-го ля мо вглъ бя ва не, със ре до то ча ва не и от тук – към 
точ но, кон крет но и въз мож но из ра зя ва не на са ми те нас. Към съм не ния, 
ко и то оба че не би ва да по раж дат па ника. Дали кон су ма тиз мът в край на 
смет ка мо же да по беди? Това днес из г леж да по-ско ро ве ро ят но и в та къв 
слу чай то ще бъ де ед на пи ро ва и пос лед на по беда. Но той е не из чер-
па ем и ви на ги не доста тъ чен, и по то зи на чин ви на ги по беж да ван как то 
от дру го то, та ка и от са мия се бе си. Разби ра се, не об хо ди ми са (как то 
ви на ги) по ве че идеи, а те ви на ги про из ли зат от ня къ де, от ня как во място. 
Нали чи е то на об ща гло бал на наг ла са към ня как во прогре сив но доб ро 
не по раж да кон крет ни идеи, а са мо про дъл жа ва инер ци ята. Та та зи 
лип са на идеи, или по не то ва усе ща не, нат руп ват не си гур ност и во дят 
до па ни чески наст ро ения.
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Всич ко то ва не из беж но се от ра зя ва на те а тъ ра и дра мата. Аз бих опре-
де лил бъл гар ска та дра ма тур гия от пос лед ния чет върт век ка то пост ка-
таст ро фична. Случи ла се е ве че ня как ва ка таст ро фа – с нас и у нас – 
ко я то ни е ос во бо ди ла от око ви те на ми на ло то, оба че ни е зах вър ли ла 
в ед но праз но прост ран ст во – ко е то мо же би ек зистен ци ал но да ва 
въз мож ности те на праз но то прост ран ст во на Пи тър Брук – но ние не 
мо жем да се въз пол з ва ме от него. Ако ка таст ро фа та се състои в са мо то 
раз ру ша ва не на уста но ве ния свят, то пост ка таст ро фич но то състо я ние е 
в не въз мож ност та да се из ле зе от раз ру ха та и да се пре ми не към но-
во съграж да не, за що не и към но ва ка таст рофа. Ние про дъл жа ва ме да 
жи ве ем в то ва пост ка таст ро фич но, съ що и пост трав ма тич но състо я ние, 
ко е то е осо бе но ва лид но за на ша та дра ма тур гия – или как то и да на-
ри ча ме то ва съз да ва не на тек сто ве за те атър. Макар то зи жи вот да не 
но си въз ник ва не то на раз поз на ва е ми ин ди ви ду ал ни твор чески све то ве 
и сти ло ве, как ви то са би ли на ли це в не да леч но то ми на ло с тек сто ве те 
на Йор дан Ра дич ков, Ста нис лав Стра ти ев, Кон стан тин Или ев и Сте фан 
Ца нев с не го ви те по ли ти чески и пуб ли цистич ни драми. Всъщ ност на 
те зи че ти ри ма ав то ри при над ле жат дра ма ти чески те тек сто ве, ко и то са 
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на ли це днес ка то нас лед ст во, при то ва жи во и из пол з ва но. (К. Или ев и 
Ст. Ца нев про дъл жа ват с дра ма та.) Преди те зи ня кол ко ав то ри, от вре-
ме то пре ди 1945 г. ка то та ко ва нас лед ст во оста ват пи е си те на още пет-
шест дра ма тур зи ка то И. Ва зов, П. Яво ров, П. Ю. То до ров, Й. Йов ков, Ст. 
Л. Костов. Някой ве ро ят но би ка зал, че за един ма лък език ка то на шия 
ед но та ко ва дра ма тур гич но нас лед ст во не е малко.

Бих раз по ло жил тек сто ве те, пи са ни въ об ще за те а тър след про мя на та 
на ко му нисти ческия ре жим през 1990 г., в две го ле ми групи. Ще на ре ка 
пър ва та тък мо с об щия тер мин тек сто ве за те а тър и в нея ще вклю ча 
оне зи тек сто ве, ко и то на по до бя ват тра ди ци он на та пи е са, но осъ щест ве-
на в мно го по-сво бод на дра ма тур гич на струк ту ра, ко я то стои, раз би ра се, 
ве че да леч от кла си чески те пра ви ла, но из лъч ва въз мож ности те да бъ де 
при поз на ва на и раз по ла га на с от но си те лен ус пех в раз лич ни мо дер ни 
или пост мо дер ни ниши. Тези пи е си са мно го и те на исти на са съз да де ни 
по ве че с на ме ре ни е то да бъ дат пов то ря е мо из пол з ва ни ка то те ат рал но 
нас лед ство. Тяхна та ре ал на пов то ря е мост по сце ни те оба че, ако из к лю-
чим са мо из на чал но по да де но то на ме ре ние в та зи по со ка, съв сем не е 
честа. В то зи сми съл ка то от части унас ле де ни тек сто ве мо гат напри мер 
да бъ дат по со че ни пи е си те на Яна Бо ри со ва с ней ния осо бен за чу де но 
бо яз лив пог лед към све та („При ят ност раш но“) – впро чем, по пад на ла 
щаст ли во и на своя сце ни чен от кри ва тел, ре жи сьо ра Га лин Сто ев; на 
Христо Бой чев с не го ва та на род ност на со ци ал но-по ли ти ческа гро теск на 
наг ла са („Пол ков ни кът Пти ца“); и на Яна Доб ре ва с ней ния упо рит ин те-
рес към се мей ни те дра ма тич ни раз ло ми в то ва ве че не тол ко ва се мей но 
съв ремие. От ед на стра на, в насто я щи те „па зар ни“ ус ло вия бъл гар ска та 
пи е са пред став ля ва риск за все ки те а тър, а от дру га – в гло бал ни те ус-
ло вия на над реб ня ва не на дра ма тиз ма е мно го труд но и слу чай но лич-
но то чув ст во за дра ма ти зъм у ре жи сьо ра да се срещ не с то ва на ав то ра. 
И тъй ка то ле ки ят ко ме ди ен жанр от дав на е за ел по-ши ро ко то и удоб но 
прост ран ст во на те ле ви зи я та, по сце ни те той от съст ва ка то род но про-
из вод ст во на тек сто ве и тряб ва да бъ де на ба вян отвън. Въоб ще съд ба та 
на пи са не то за те а тър, ко е то це ли из вест но въз про из вод ст во по сце ни те, 
е напрег на та и труд на; тя е дра ма тич на в съ щин ския сми съл на ду мата. 
Но же ла ни е то оста ва на лице.

Друг тип тек сто ве се съз да ват спе ци ал но за кон крет ния спек та къл и те 
по на ча ло не це лят унас ле дя ване. Ще ги на ре ка тек сто ве за спек та-
къл и та зи на со ка на пи са не е да леч по-мощ на и раз но об разна. Силна 
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сле да са оста вил и напри мер „Бит“ и „Ин дже“ на Въз кре сия Ви хъ ро ва; 
тек сто ве те, ре а ли зи ра ни на сце на та на „Сфу ма то“: мно го често с дей но то 
участие на Ге ор ги Те нев; сце на ри и те на Те ди Москов през из ми на ли те 
го ди ни; тек сто ве те, съз да де ни на пос ле дък от те ат рал на та фор ма ция за 
вер ба тим те а тър „Vox Populi“. Пора ди уни кал ния сце ни чен по черк на 
сво и те съз да те ли, те зи тек сто ве не са въз про из веж да ни дру га де или от 
дру ги те ат ра ли; то ва са всъщ ност ав тор ски спек такли. Не е за дъл жи тел-
но ав то рът на тек ста да има сво я та от дел на фун кция. Текстът мо же да 
бъ де и об що де ло на тру пата. Въоб ще в то зи вид спек так ли фун к ци и те 
на ав то ра, ре жи сьо ра, ак тьо ра и сце ногра фа до би ват твър де гъв ка ви из-
ме ре ния, за да мо гат да бъ дат твър до опре де ляни. Съвре мен на та про за 
и ро ман напри мер в ли це то на Ми лен Русков и Алек По пов на пос ле дък 
съ що бър зо на ми рат място на сце на та чрез сво и те дра ма ти зации.

В край на смет ка всич ко оно ва, ко е то мо жем да на ре чем бъл гар ска дра-
ма тур гия – не за ви си мо да ли е пи са на с же ла ние за въз про из вод ст во, 
или пък не – оста вя впе чат ле ни е то за на ли чие на сил на енер гия, но за 
срав ни тел но крат ко и не си гур но въз дейст ва ща мощ. Веро ят но не тряб ва 
да бъ де та ка ва, но да ли мо же да бъ де друга?
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ДРАМАТУРГИЯ НА СЛУЧВАНЕТО

АСЕН ТЕР ЗИЕВ

В съв ре мен ния те а тър по ня ти е то „дра ма тур гия“ от дав на е раз ши ри ло 
сво я та те ри тория. То е из ляз ло от по ле то на дра ма та и се е прех вър ли-
ло вър ху те ат рал но то пред став ле ние – как то вър ху не го ва та струк ту ра, 
та ка и вър ху са мо то му ре ал но про ти ча не тук и сега. Кога то го во рим за 
дра ма тур гия, ве че ня ма ме пред вид са мо пи е са та или тек ста за те а тър, 
но и те ат рал но то съ битие. Драма тур ги я та не се мис ли един ст ве но ка то 
тех ни ка за съз да ва не на дра ма ти чески исто рии, тя е и стра те гия за струк-
ту ри ра не и офор мя не на случ ва ния, в ко и то е въз мож но дра ма ти ческо 
пре жи вя ване.

Та зи тен ден ция на уго ле мя ва не на дра ма тур гич но то е бе ля за ла це лия 
съв ре ме нен те а тър с всич ки не го ви хиб рид ни жан ро ви форми. Тя мо же 
лес но да се от крои и през приз ма та на спек так ли те, по па да ли в бъл-
гар ска та и меж ду на род на та се лек ция на Меж ду на род ния те ат ра лен 
фести вал „Вар нен ско ля то“. За два де сет и пет го ди ни през фести вал ни-
те сце ни ми на ват пред став ле ния, под чи не ни на тол ко ва раз но об раз ни 
дра ма тур гич ни фор ми, че обе ди ня ва не то им в един на есте ти ческа ли-
ния е поч ти не въз можно. Приме ри те, с ко и то бих илюст ри рал то ва, са 
по-ско ро про дик ту ва ни от ха рак те ра на лич ни те ми те ат рал ни спо ме ни 
и прист растия, от кол ко то от стре меж към обек тив ност – тя не е и цел на 
то зи текст. Някои от най-сил но за пе ча та ли те се в па мет та ми съ би тия 
са свър за ни с ори ги нал ни и не о би чай ни дра ма тур гич ни ек с пе ри менти.

От ед на стра на, фести вал ни ят афиш е по каз вал пред став ле ния, пра ве ни 
по пи е си те на ед ни от най-по пу ляр ни те съв ре мен ни дра ма тур зи, ста на ли 
ак ту ал ни с то ва, че осъв ре ме ня ват и ди на ми зи рат тра ди ци он на та дра ма-
тур гич на фор ма, т.е. пи е са та, състо я ща се от фа бу ла, ди а лог, дейст ва щи 
лица. Тук по па дат име на та на ав то ри ка то Иван Ви ри па ев с „Ар хе о ло гия 
на съ ну ва не то“, реж. Галин Сто ев (2002); Яс ми на Ре за с „Арт“, реж. Пламен 
Мар ков (2000); Ма ри ус фон Ма йен бург с „Ог не но ли це“, реж. Нико лай 
Лам б рев, и Мар тин Мак до на с „Пу хе ни ят“, реж. Явор Гър дев – и две те в 
се лек ци я та от 2004 г.; Са ра Кейн с „Пси хо за 4:48“, реж. Десис ла ва Шпа-
то ва (2005). Това из реж да не е доста тъч но за де мон ст ра ция, но раз би ра 
се, спи съ кът мо же да про дължи. Тук мо гат да се до ба вят и во де щи те 
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име на на съв ре мен ни бъл гар ски дра ма тур зи: Кон стан тин Или ев с „Ве-
лик ден ско ви но“, реж. Иван Доб чев (1994), „Фран ческа“, реж. Марга ри та 
Мла де но ва (2003) и „Нир ва на“ под ре жи су ра та на Мар га ри та Мла де но ва 
(1996) и на Ив. Доб чев (2010); Бо ян Па па зов с поста нов ки те на Кри кор 
Аза рян по „Бая си на бъл хи те“ (2001) и „Про да ва те ли де мо ни?“ (2005), 
как то и „Да от во риш ра на“, реж. Ив. Доб чев (2010) и „Ри цар на све тия 
дух“, реж. М. Мла де но ва (2012); Те о до ра Ди мо ва с „Не вин ни те“, реж. 
Стили ян Пет ров (2007); Пла мен Дой нов с „Гла со ве те на дру ги те“, реж. 
Пл. Мар ков (2006); Ге ор ги Гос по ди нов с „Апо ка лип си сът ид ва в 6 ве чер-
та“, реж. М. Мла де но ва (2010); Яна Бо ри со ва с „Мал ка пи е са за дет ска 
стая“ (2008), „При ят ност раш но“ (2010) и „Хо ра та от Оз“ (2013) – и три те 
поста ве ни от Га лин Сто ев, как то и с „Ти хи не ви ди ми хо ра“, реж. Д. Шпа-
то ва (2009); Еле на Алек си е ва с „Фан том на бол ка“, реж. Възкре сия Ви хъ-
ро ва (2015); Сте фан Ива нов с „Меж ду праз ни ци те“, реж. М. Мла де но ва 
(2015) – то зи спи сък съ що би мо гъл да бъ де про дължен.

След ва ща ин те рес на на со ка, ко я то про ник на в пред ста ви те как то за дра-
ма та, та ка и за пред став ле ни е то, бе ше на т. нар. „до ку мен та лен те а тър/
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„Ар хе о ло гия на съ ну ва не то“ 
по „Съ ни ща“ от Ив. Ви ри па ев, 
реж. Г. Сто ев, МТФ „Вар нен ско 
ля то“, 2002
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дра ма“. Между на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ не го 
из пус на от вни мание. Най-крас но ре чи ви те при ме ри би ха мог ли да бъ-
дат „Мо но ло зи за ва ги на та“ (реж. Г. Сто ев, 2001) по на шу мя ла та пи е са, 
ко я то аме ри кан ка та Ева Ен с лър съз да ва по ин тер вю та с раз лич ни же ни, 
и те ат рал на та ди сек ция на те ро ристич ния акт в те а тъ ра на Дуб ров ка в 
Моск ва от 2002 г., пре съз да де на в пи е са та „Нор дост“ (2010) от нем ския 
дра ма тург и ак тьор Тор стен Бух щай нер, ре жи сьор Ва си ле на Ра дева. 
Ако те зи два при ме ра по каз ват по-ран но то въз при е ма не на до ку мен-
тал на та дра ма от стра на на бъл гар ска та те ат рал на прак ти ка, то ед ва 
по-къс но и най-ве че пос ред ст вом ра бо та та на Сту ди о то за до ку мен та лен 
те а тър „Vox Populi“, во де но от ре жи сьо ра Не да Со ко лов ска, се по я ви ха и 
пър ви те из ця ло до ку мен тал ни пред став ле ния, в ко и то дра ма тур гич ни-
ят текст не е пред ва ри тел но за да ден, а се съз да ва в про це са на са мо то 
офор мя не на пред став ле ни е то пос ред ст вом тех ни ка та „вер ба тим“ – т.е. 
ко га то из пъл ни те ли те са ми пра вят про уч ва не и ин тер вю та с ре ал ни хо ра 
и ги „изигра ват“ дос лов но на сце ната. Спек так ли те на „Vox Populi“ по лу-
чи ха зас лу же но приз на ние и по пу ляр ност в стра на та и це ли че ти ри пред-
став ле ния на мла да та ком па ния по пад на ха във фести вал на та програ ма: 
„Яце фор каш“ (2013), „Не ви ди ми 3: Дом“ (2014), „Але-хоп! – по ви со ко 
опъ на та тел“ (2015) и „Мир вам“ (2016)1. Тенден ци я та на до ку мен тал ни те 
пред став ле ния при съст ва ше и в меж ду на род на та се лек ция: на шу ме ли ят 
по чуж ди те сце ни спек та къл „В тър се не на из чез на лия слу жи тел“ на Ра би 
Мруе от Ли ван (2010), кой то на по до бя ва жур на листи ческо раз с лед ва не; 
или би огра фич ни ят спек та къл-пър фор манс „Об ла ци“ на чеш ка та ком-
па ния „Хан да Го те“ (2013), в кой то из пъл ни тел ка та Ве ро ни ка Шва бо ва 
се об ръ ща към бе ля за но то от на циз ма и ко му низ ма ми на ло на сво и те 
ро ди тели. Тя поста вя на сце на та про ек тор и екран, с по мощ та на ко и-
то спо де ля спо ме ни и сним ки, как то и ед на истин ска гот вар ска фур на, 
в ко я то през ця ло то вре ме се пе че слад ки шът „Об ла ци“, кой то накрая 
пуб ли ка та е по ка не на да опи та, вместо да ръ коп ляска.

Ред но е да спо ме нем с ня кол ко при ме ра и пред став ле ни я та, в ко и то 
дра ма тур ги я та не се съз да ва са мо с по мощ та на сло во то, а се сгло бя ва 
пос ред ст вом всич ко, ко е то е на ли це на сце на та: прост ран ст во, тя ло, глас, 
об раз, пред мет, цвят и т.н. С дру ги ду ми всич ки оне зи пред став ле ния, 

1  Най-де тайл но то про уч ва не на връз ка та текст за те а тър – пред став ле ние в 
пост со ци а листи ческия пе ри од на бъл гар ския те а тър мо же да бъ де от кри то 
в кни га та на Ни ко лай Йор да нов „Те а тъ рът в Бъл га рия. 1989–2015“, С., 2016.
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ко и то по па дат в оно ва, ко е то често твър де об що се на ри ча с по ня ти е то 
„но ви дра ма тур гии“, и ко и то от глед на точ ка на жан ра са не просто раз но-
об раз ни, но твър де често и хиб рид ни и би ват мар ки ра ни с опре де ле ния 
ка то „тан цов те а тър“, „нов танц“, „фи зи чески пър фор манс“, „пър фор манс 
ин ста ла ция“, „те а тър на сре да та“ и др. И тук при ме ри те от „Вар нен ско ля-
то“ са мно го, но без с пор но два та най-ка те го рич ни са спек так ли те на Иво 
Дим чев „Som Faves“ (2010) и „I-on“ (2014), „Man Ex Machina“ на Ве не лин 
Шу ре лов (2011). В сво и те фи зи чески пър фор ман си (как то са ми ят той ги 
опре деля) Димчев из тъ ка ва слож но преп ле те на, но здра ва ка то мускул 
дра ма тур гич на тъ кан око ло са мо то жи во при съст вие на соб ст ве но то си 
тя ло с це лия не гов по тен ци ал за дви же ние, де фор ми ра не и зву чене. 
На ек с пре сив но ни во оно ва, ко е то оста ва из вън ези ка, е ед нак во важ но, 
до ри често го над ви ша ва: ко га то Дим чев го во ри, сми съ лът на ду ми те е 
ед нак во ва жен и не за ви сим от тем бъ ра на гла са, кой то мо же да го во ри, 
но и да кре щи, да му зи ци ра, да бо боти. Не по-мал ко ин т ри гу ва що тя ло 
из ло жи пред зри те ли те и ху дож ни кът и сце нограф Ве не лин Шу ре лов в 
сво я та ки бер-лек ция „Маn Ex Machina“. Тук ос нов но то дейст ва що ли це е 
на игра ещ ки борг – костюм с два чо веш ки кра ка и плаз мен екран вместо 
очи, кой то про из веж да соб ст ве на дра ма тур гия не са мо през исто ри и те, 
ко и то раз каз ва, но и със са мо то си фан тас ма го рич но при съствие.

До тук очер тах на ед ро ня кои от ос нов ни те по со ки в раз би ра не то за 
дра ма тур гия в съв ре мен но то те ат рал но пред став ле ние, ко и то, ма кар 
и доста раз но об раз ни ка то стра те гии, все пак се обе ди ня ват от то ва, че 
се за ни ма ват с из граж да не то на ця лост ния текст на пред став ле ни е то 
(без зна че ние да ли го пра вят с ду ми, пред ме ти или дейст вия) и оси гу-
ря ват ста бил ност та на не го во то тяло. Връщай ки се об рат но в спо ме-
ни те от раз лич ни те из да ния на „Вар нен ско ля то“, бих же лал да от де ля 
вни ма ние и на она зи тен ден ция в мис ле не то за дра ма тур гия, ко я то се 
от на ся мно го по ве че до са мия ха рак тер на пред став ле ни е то ка то жи во 
съ би тие и ко я то се гри жи за ар хи тек то ни ка та на не го во то про ти ча не, 
случ ва не, тра ене. Един те ат ра лен фести вал с ти пич на та за не го ат мос-
фе ра на праз нич ност, из вън ред ност и из к лю чи тел ност оси гу ря ва мно го 
под хо дя ща сре да, в ко я то тя да се изя ви осо бе но силно. Логич но е то га ва 
да за поч на и с т.нар. durational performances (или пред став ле ния с го-
ля ма про дъл жи тел ност), ко и то офор мят са мосто я тел на ху до жест ве на 
на со ка в ев ро пейския те атър. По обяс ни ми при чи ни те най-често би ват 
пред ста вя ни или копро ду ци ра ни от те ат рал ни те фести ва ли (труд но 
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мо жем да си пред ста вим спек та къл, про дъл жа ващ по ве че от шест аст-
ро но ми чески ча са в ре пер то а ра на дър жа вен те а тър). В програ ма та на 
„Вар нен ско ля то“ от то зи тип пред став ле ния, ата ку ва щи нег лас на та, 
стан дар т на кон вен ция за вре мет ра е не в те а тъ ра, бе ше про дъл жи ли ят 
ця ла нощ спек та къл на на шу мя ла та нем ско-ан г лийска ком па ния „Гоб 
Ску од“ – „Рум сър виз: по мог ни ми да пре жи вея нощ та“ (2003), в кой то 
из пъл ни те ли те бя ха раз пръс на ти и игра е ха ед нов ре мен но в ня кол-
ко хо тел ски стаи, до ка то пуб ли ка та ги наб лю да ва ше в ре ал но вре ме, 
по доб но на „Биг бра дър“, през ня кол ко те ле ви зи он ни мо ни то ра във 
фо а йе то на хотел. Както и трид нев ни ят спек та къл на дат ско то ар тистич но 
дуо „Сиг на“ – „Чер но мор ски ят ора кул“ (2008), кой то мо же ше да бъ де 
по се тен от зри те ли те по вся ко вре ме на де но но щи е то. И в два та слу чая 
дра ма тур ги я та, на ко я то по чи ват пред став ле ни я та, е осо бе но крех ка ка то 
струк ту ра и мно го гъв кава. Тя за ви си из к лю чи тел но мно го от съ у части е то 
на пуб ли ка та и ней но то же ла ние или не же ла ние да се вклю чи за ед но 
с ак тьо ри те в раз лич ни те ро ле ви игри, из граж да щи ней на та струк тура. 
Това ви со ко по кач ва сте пен та на риска от про вал, но тък мо та зи непред-
ска зу е мост на пред став ле ни е то го пра ви тол ко ва ув ле ка тел но и по раж да 
у гле да щи те тръп ка та и усе ща не то за не що ав тен тич но и живо.

Па ра диг ма на на ше то съв ре мие е бу мът на ме ди и те и но ви те тех но ло-
гии, тях но то все по-то тал но при съст вие в чо веш кия жи вот и на чи ни те, по 
ко и то фил т ри рат ре ал ността. Връз ки те меж ду ре ал но то и вир ту ал но то 
са без с пор но от го ле ми те ак ту ал ни те ми на съв ре мен ност та, ко я то ня ма 
как да не до кос не и съв ре мен ния те атър. Като из куст во на жи во то пред-
став ле ние, ние ся каш го на то вар ва ме с но ви очак ва ния – иска ме от не го 
не що ре ал но, истин ско, не о пос ред ст вано. Макар тра ди ци он но да сме го 
свър з ва ли с пред ста ви за илю зор ност, за „вя ра и на ив ност“, днес ся каш 
очак ва ме от те а тъ ра ого ле ност и исти на по проста та при чи на, че сме 
за о би ко ле ни от в ся къ де с фик ции или ре ал ности, в чи я то досто вер ност 
се съм ня ваме. По си ла та на та зи ло ги ка съв ре мен но то дра ма тур гич но 
мис ле не се фо ку си ра най-ве че вър ху фи зи ческо то прост ран ст во и 
вре ме то на те ат рал но то съ би тие, тък мо за що то през тях най-осе за е мо 
и нед вус мис ле но се пре жи вя ва ре ал ността. Тези „но ви дра ма тур гии“ се 
опит ват да кон ст ру и рат съ би тия, ко и то не са мо от ра зя ват или твор чески 
пре чуп ват ре ал ност та, а ди рек т но я из пол з ват и ин тен зи фи цират.

То ва под сил ва не на ре ал ност та по ня ко га е плод на чиста та слу чай ност – 
то га ва, ко га то тя е оста ве на да про ник не в тъ кан та на пред став ле ни ето. 
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Нико га ня ма да заб ра вя пре ми е ра та на „Ар хе о ло гия на съ ну ва не то“, спек-
та къ ла по пи е са та „Съ ни ща“ на руския дра ма тург Иван Ви ри па ев, кой то 
ве че спо ме нах по-горе. Режи си ран от Га лин Сто ев и с участи е то на един 
осо бе но ек с пре си вен ан сам бъл от мла ди ак тьо ри – Сне жи на Пет ро ва, 
Вя ра Ко ла ро ва, Юли я на Сайска, Иво Дим чев и Ни ко лай Му таф чи ев – той 
се игра е ше на та ва на на Град ска та ху до жест ве на га ле рия „Бо рис Ге ор ги-
ев“ и един ст ве ни ят де кор бе ше един обик но вен килим. Бихме мог ли да 
при чис лим пи е са та на Ви ри па ев към оно ва, ко е то нем ска та те ат рал на 
прак ти ка и те ат роз на ние (най-ве че пос ред ст вом из с лед ва ни я та на Ханс-
Тийс Ле ман) на ре ко ха „пост д ра ма тич но“. Тя бе ше без сю жет и се състо-
е ше глав но от мо но ло зи, ко и то пер со на жи те про из на ся ха ка то в транс 
от съ но ви дение. На со ци ал но-би то во ни во пи е са та проб ле ма ти зи ра ше 
въз дейст ви е то на нар ко ти ци те и прист расте ност та, но от въд то ва бе ше 
и от кро ве но и про ни ца тел но вник ва не в чо веш ко то под съз на ние с не го-
ви те об се сии и стра хове. По дра ма тур гия пос лед на та сце на се раз ви ва 
в ада, но точ но в то зи мо мент по вре ме на пре ми ер но то пред став ле ние 
във Вар на се из си па мощ на лят на гра душ ка, ко я то за уд ря по покри ва 
на га ле ри я та с та ка ва си ла, че аб со лют но ни що от то ва, ко е то го во ре ха 
ак тьо ри те, ве че не мо же ше да се чуе и ця ло то пред став ле ние ся каш се 
уда ви в тътен. Анало гич на си ту а ция би до ве ла до спи ра не на пред став-
ле ни е то, но тук ни то ре жи сьо рът, ни то ак тьо ри те, ни то зри те ли те го 
пре къс наха. Реал ност та и фик ци я та на пред став ле ни е то се нас ло жи ха 
ед на вър ху дру га ка то въл ни, чи и то често ти на треп те не бя ха съв пад нали.

По доб ни нах лу ва ния на ре ал ност та пред став ля ват често съз на тел но 
тър се ни стра те гии и из бо ри в дра ма тур гич на та тъ кан на съв ре мен ни те 
пред став ления. Така ва е напри мер по я ва та на без дом ния по ет Бо рис 
Па раш ке вов в „Не ви ди ми № 3: Дом“ на Сту ди о то за до ку мен та лен те а-
тър „Vox Populi“, ре жи си ран от Не да Со ко ловска. През це лия спек та къл 
ак тьо рът То дор Близ на ков играе об ра за на един вне зап но ока зал се 
без ни що на ули ца та из к лю чи тел но ин те ли ген тен чо век, кой то пи ше 
сти хот во ре ния, а на фи на ла на сце на та се по я вя ва и са ми ят про тотип. 
Реал ност та нах лу ва и на фи на ла на „Мир вам“ – до ку мен та лен спек та къл 
на съ ща та ком па ния, за ни ма ващ се с те ма та за си рийски те бе жан ци, ко-
га то два ма та из пъл ни те ли – Ми ла Бан че ва и Ри кар до Иб ра хим, оста ват 
да ле жат пре гър на ти и ова ля ни в прах на зе мя та ка то поз нат и все пак 
сму ща ващ ва ри ант на жи ва кар ти на със съв ре мен ни Ро мео и Жу ли е та, 
до ка то оста на ли те участ ни ци в пред став ле ни е то за поч ват да раз г ло бя ват 
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де ко ра на сце на та пред очи те на зри те лите. Реал ност та нах лу ва и ко га то 
в сво и те спек так ли Иво Дим чев се по ряз ва и оста вя струй ки те кръв да 
се сти чат по ли це то му – то га ва зад фик ци о нал но то, въ об ра зе но и ек с-
пре сив но тя ло на об ра за из п лу ва и дру го то фи зи ческо, ре ал но, ди ша що 
и кър вя що тя ло на из пъл ни теля.

Има и спек так ли, ко и то на пускат тра ди ци он но то прост ран ст во на те-
а тъ ра и се сли ват с обик но ве но то ежед невие. Тяхна та дра ма тур гич на 
стра те гия се състои в то ва да рам ки рат или фо ку си рат под не о чак ван 
ъгъл поз на то то и ба нал но то, да на ка рат зри те ля да го ви ди, ка то ед нов-
ре мен но го ост ран ностят и раз крият. Такъв спек та къл-пре жи вя ва не бе ше 
„Мигра ци я та на пти ци те“ на ав ст ра лийска та ком па ния „Aphids“ (2014). 
Основ на та цел на пред став ле ни е то бе ше да съ бу ди по-ви со ка сте пен 
на вни ма ние и осъз на тост у хо ра та към ро ля та на пти ци те в го ле ми те 
гра дове. Извън еко ло гич на та те ма оба че дра ма тур ги я та на „Мигра ци-
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„Мигра ция на пти ци те“ – ар тисти чен про ект на Е. Дън, Ком па ния „Aphids“ – 
Мел бърн, Ав ст ра лия, 2012
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я та на пти ци те“ прев ръ ща ше ед но най-обик но ве но и поз на то съ би тие, 
случ ва що се все ки ден – па да не то на нощ та, във въл ну ва що дра ма тич-
но пре жи вя ване. Спек та къ лът не пред став ля ва ше не що по-раз лич но от 
де вет де сет ми нут на раз ход ка из Вар на, но са ми ят мар ш рут, кри во ли чещ 
меж ду тес ни и не по пу ляр ни пъ теч ки и из ли защ на бре га на мо ре то, 
хип но тич ни ят ем би ънт са ун д т рак на Ло ранс Ин г лиш в слу шал ки те за 
зри те ли те, крат ки те ви деа с пти ци, пръс на ти на екра ни из гра да, ко и то 
зри те ли те гле дат с би нок ли, при чуд ли ви те костю ми с пре ли ва щи цве-
то ве ка то пе ра на пти ци на два та ги да – ар тист ки те Ели за бет Дън и Ла ра 
Томс, и не на пос лед но място точ но из чис ле на та про дъл жи тел ност на 
раз ход ка та, ко я то да уло ви бав но то за ляз ва не на слън це то, при да ва ха 
на ця ло то пре жи вя ва не не о би ча ен дра ма тизъм. Ефек тът бе ше ка то не о-
чак ва но прог леж да не, пре о до ля ва не на на ви ци те, ко и то пра вят не ща та 
не за бе ле жи ми, и от кри ва не то на гра ни ци те меж ду яв ле ни я та в тях но то 
непре къс на то дви же ние и про мен ли вост – ха о тич ни те ро я ци от пти ци, 
ко и то се съ би рат на ти хи, не под виж ни ре ди ци под стре хи те, ули ци те на 
гра да, ко и то се вли ват в мо ре то, свет ли на та, ко я то се раз т ва ря в здра ча, 
гро хо тът, кой то се прев ръ ща в ти шина.
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ВИЗУАЛНАТА ДРАМАТУРГИЯ В АФИША 
НА МТФ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

АЛ БЕ НА ТА ГА РЕВА

Меж ду на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ е важ на плат-
фор ма за сре ща меж ду зри те ли те и ед ни от най-ак ту ал ни те те ат рал ни 
съ би тия от Ев ро па и света. Концеп ци я та на програ ма ци я та не из мен но 
след ва пра ви ло то фести ва лът да бъ де прост ран ст во на от кри ва тел ст во-
то, да пред ста вя раз но об ра зен и ино ва ти вен те ат ра лен език, раз лич ни 
есте ти ки и под ходи. През из ми на ли те 25 го ди ни пуб ли ка та има ше въз-
мож ност та да се срещ не с мно го све тов но приз на ти ре жи сьо ри и тех ни те 
пред став ле ния, ко и то про дъл жа ват да бъ дат во де щи и да дик ту ват те ат-
рал ни те тен денции. Много об ра зи е то в най-съв ре мен ни те про яв ле ния 
на сце ногра фи я та ка то не из ме нен еле мент от спек та къ ла съ що мо же да 
се прос ле ди в програ ма та на фести вала.

Сце нич ни ят ди зайн, как то все по-често се на ри ча сце ногра фи я та, е та зи 
част от те ат рал ния спек та къл, ко я то въп лъ ща ва в се бе си раз лич ни те 
дости же ния на съв ре мен ния тех но ло ги чен свят ка то съ че та ва не то на ви-
део и из ця ло ди ги тал ни об ра зи с жи во ак тьор ско при съст вие, свет лин ни 
и раз лич ни ме ха нич ни ефек ти в об ща та ди на ми ка на ми зан с цена. Това 
са и ед ни от ос нов ни те еле мен ти на сце нограф ска та прак ти ка в съв ре-
мен ни те пост д ра ма тич ни тен ден ции на те ат рал на дейст ви тел ност, ко и то 
все по-често пред ла гат на зри те ли те но ви пре диз ви ка тел ства.

Из пол з ва не то на яр ки, сил но кон цеп ту ал ни об ра зи, ко и то не са мо са част 
от ця лост но то ре ше ние на спек та къ ла, но и но сят ос нов ни те смис ли в 
не го, во ди на ча ло то си от края на 70-те и на ча ло то на 80-те го дини. Това 
е и вре ме то, в ко е то е поста ве но на ча ло то на нов етап в раз ви ти е то на 
сце ногра фи я та: „ …през 1970-те и 1980-те го ди ни се по я ви нов стил, кой то 
е ко рен но раз ли чен в под хо да и есте ти чески те си цен ности, при те жа ва 
из вест ни сход ст ва с пост мо дер на та ар хи тек ту ра и е пре диз ви ка тел ст во 
към стан дар т ния на чин на гле да не, пред поста вен от ха рак те ристи ки 
на сце нич но то офор м ле ние, до ми ни ра ли сце на та бли зо век. Този нов 
стил мо же с пра во да се на ре че „пост мо де рен“1. Според Ар нолд Арън-

1  Арън сън, А. Пост мо дер на та сце ногра фия. – Homo Ludens, 17, 2014, 285.
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сън, един от те о ре ти ци те на те ат рал но то прост ран ст во, мно го труд но 
мо же да се поста ви гра ни ца и да бъ де опре де лен вре ме ви ят об х ват 
и пе ри о ди за ция в раз ви ти е то на съв ре мен на та сце ногра фия, тъй ка то 
по доб ни еле мен ти се от кри ват и в ре ше ния, съз да де ни във вре ме то на 
мо дер низма. Но въпре ки то ва ем б ле ма тич на та поста нов ка на опе ра та на 
Фи лип Глас и ре жи сьо ра Ро бърт Уил сън „Айн щайн на пла жа“2 е от пър-
ви те пред став ле ния, из ця ло съз да де ни в пост мо дер на по сока. Имен но 
то зи спек та къл често се по соч ва ка то въ веж дащ та зи но ва кон цеп ция 
за прост ран ст вото.

Как ви са ха рак тер ни те осо бе ности спо ред Арън сън, ко и то пра вят въз-
мож но раз гра ни ча ва не то на две те есте ти ки – мо дер на та и пост мо-
дер ната. На пър во място е раз ру ше но ор га нич но то един ство. Смес ват 
се сти ло ве, епо хи и сю же ти: „Пост мо дер на та сце ногра фия на пом ня, 
че ня ма ед на-един ст ве на глед на точ ка до ри и в ед но-един ст ве но 
изоб ра же ние“3. Наслаг ва не то на раз лич ни по вид об ра зи е въз мож но 
бла го да ре ние на все по-бър зо раз ви ва щи те се тех но ло гии за про жек-
ти ране. Така напри мер в поста нов ка та на Явор Гър дев и сце ногра фа 
Ни ко ла То ро ма нов „Ма рат/Сад“ (част от се лек ци я та на МТФ „Вар нен-
ско ля то“ 2004) на зри те ли те в са ло на е пре доста ве на по ве че от ед на 
глед на точ ка към дейст ви е то на сце ната. На раз лич ни места в играл-
но то прост ран ст во, как то и вър ху са ми те ак тьо ри са поста ве ни ка ме-
ри, изоб ра же ни е то от ко и то се про жек ти ра на го лям екран, поста вен 
на цен т рал но място над сце ната. Благо да ре ние на жи во то из лъч ва не 
ста ва въз мож но зри те ли те да мо гат да наб лю да ват ед нов ре мен но 
дейст ви е то, случ ва що се на сце на та и в оста на ли те части на те ат рал-
на та сграда. Кори до ри те, то а лет ни те, гри мьор ни те ста ват достъп ни за 
пуб ли ка та, вся ка ед на ми ми ка и пог лед при до би ват ги ган т ски раз ме-
ри, по я вя вай ки се на екрана. Наслаг ва не то на раз лич ни глед ни точ ки, 
съ поста вя не то на из лъч ва ни те на екран об ра зи с ак тьор ски те фи гу ри 
на сце на та е под ход, кой то опре де ле но мо же да бъ де ха рак те ри зи ран 
ка то пост мо дерен. Прост ран ст ве но то ре ше ние на „Ма рат/Сад“ ня ма 
как да бъ де раз глеж да но са мо ка то сце нограф ско ре шение. То е во де-
що в ця лост на та кон цеп ция за спек та къла.

2  Пре ми е ра та на спек та къ ла е през 1976 г. по вре ме на фести ва ла в Ави ньон, 
Франция.

3  Арън сън, А. Цит. съч., 287.
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Дру га ос нов на ха рак те ристи ка на пост мо дер на та сце ногра фия е фак-
тът, че „зри те лят през ця ло то вре ме съз на ва са мия про цес на гле да не 
и съ щев ре мен но, в по-спо луч ли ви те слу чаи, до би ва пред ста ва за ця ла-
та исто рия, кон тек ста и раз про ст р а не ни е то на об ра зи в съв ре мен ния 
свят“4. Създа ва не то на илю зия ве че не е цел на сце ногра фи ята. Точно 
об рат ното. Сценограф ски те еле мен ти често имат за цел да раз ру ша ват 
це лост та на сце нич но то прост ран ство. Такъв при мер е спек та къ лът „Ор-
хи деи“ на ита ли ан ския ре жи сьор Пи по Дел бо но, част от меж ду на род на та 
се лек ция на 23-то то из да ние на фести вала. Делбо но, кой то е ав тор и на 
про жек ти ра ния ви зу а лен ма те ри ал, из би ра ка то ос но вен сце нограф ски 
ак цент екрана. Имен но там се случ ва и го ля ма част от сце нич ния разказ. 
На пръв пог лед ви де о то е един ха о ти чен мон таж на исто рии, сним ки, 
свет ли ни и не до там яс ни изоб ра же ния, ко и то се преп ли тат с фи зи ческо то 
при съст вие на ак тьо ри те и гла са на ре жи сьо ра, кой то „не ви ди мо“ во ди 
всич ки – из пъл ни те ли и зри тели. Прост ран ст во то на сце на та е не опре-
де лено. То ня ма за цел да из гра ди кон крет но място на дейст вие, а обо-

4  Пак там.
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„Ор хи деи“ – идея и ре жи су ра Пи по Дел бо но, Еми лия Ро ма ня Те ат ро Фон да ци о не/
Компа ния „Пи по Дел бо но“ – Мо де на, Ита лия, 2013
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со бя ва ед но вир ту ал но прост ран ст во, ко е то все ки зри тел сам – спо ред 
соб ст ве ни те си асо ци а ции и лич ни пре жи вя ва ния – фор мира.

Тук след ва да от бе ле жим и клю чо во то за раз ви ти е то на сце ногра фи я та 
зна че ние на ди ги тал на та ре во люция. Започ на ла в сре да та на 80-те го-
ди ни на 20. век с пър вия ди ги та лен зву ко за пис, ди ги та ли за ци я та как то 
из ця ло про ме ня въз при я ти е то ни за све та и на чи на ни на жи вот, та ка 
и фор ми ра из ця ло но ви пер с пек ти ви за те ат рал но то прост ран ство. 
Имен но ди ги та ли за ци я та на жи во та на ла га все по-но ви изиск ва ния към 
те ат рал на та сце на и раз би ра се, поста вя но ви проб ле ми пред сце ногра-
фите. Освен тра ди ци он ния ма те ри а лен свят, вир ту ал ни ят все по-често 
„при съст ва“ на те ат рал на та сце на и вли яе на връз ка та меж ду зри те ля 
и случ ва що то се на нея. Опре де ле ни е то за сце ногра фия, ко е то друг из-
вестен те о ре тик – Де ни Баб ле – да ва през 60-те го ди ни, след ва да бъ де 
до пъл не но и от съв ре мен ни те ди ги тал ни об ра зи: „Сце ногра фи я та има 
ня кои от ха рак те ристи ки те на ар хи тек ту ра та и скул п ту рата. Напри мер 
сце нич ни те обе ми са пластич но ор га ни зи ра ни и из ри су ва ни та ка, че де-
ко рът да пред ла га гра фич но или цвет но изоб ра же ние на све та и да да ва 
на зри те ля стро го ком по зи ран ан сам бъл (въпре ки че всич ко тряб ва да 
из г леж да слу чай но) от фор ми, ли нии и то нал ности, ко и то не е за дъл жи-
тел но да имат не пос ред ст ве но и ди рек т но зна че ние“5. Така пред ста ве-
на та пред мет ност на пред став ле ни е то Арън сън опре де ля имен но ка то 
при над ле жа ща на пре диш на та мо дер на епоха. Днес към всич ко то ва се 
до ба вят и ком пю тър но ге не ри ра ни те об ра зи ка то раз ли чен тип ма пин ги, 
ла зер ни про жек ции и изоб ра же ния, ко и то на ла гат раз лич но ком по зи-
ра не на сре дата. Те пре допре де лят съ що та ка ед на но ва ин тен зив ност и 
ди на ми ка в на чи на, по кой то зри те лят въз при е ма спек та къла.

Ком би на ци я та меж ду жи во то ак тьор ско при съст вие и ма те ри ал на та ре-
ал ност ве че не са един ст ве ни те про ти во по лож ности, ко и то пред поста вят 
ди а ло гич ност та на спек та къла. Арнолд Арън сън насто я ва, че бла го да ре-
ние на ди ги тал на та ре во лю ция въз при я ти е то не са мо на прост ран ст во то, 
но и на вре ме то в те а тъ ра се про ме ня драстич но: „За ня кол ко по ко ле ния 
до ми ни ра щи те ви зу ал ни мо ти ви не са ни то пъл но та та на илю зи о нистич-
на та сце на, ни то те ат рал ност та на праз но то прост ран ст во, а посто ян но 
про ме ня щи те се изоб ра же ния и ми га щи свет ли ни от те ле ви зи он ния 

5  Bablet, D. The Revolu  ons in Stage Design of the XX Century. Paris – New York, 
197, 263.
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екран, как то и вир ту ал ни те све то ве на ком пю тър ния мо ни тор – и две те 
съ вър ше но раз к ла ти ха ос но ви те на раз би ра не то за вре ме и прост ран-
ст во в ин дуст ри ал на та епо ха“6. В съв ре мен ния свят очи те са всъщ ност 
ор га нът, чрез кой то раз ка зът дости га до нас. Нато ва ре ни с раз но ро ден 
ви зу а лен ма те ри ал свят, сним ки те и ви де о то са пред по чи та ни те из раз-
ни сред ст ва за об щу ва не в об що то ни вир ту ал но прост ран ст во, къ де то 
ско рост та и син те тич ност та на пос ла ни я та игра ят ре ша ва ща ро ля за 
дости га не до ау ди то риите.

Спек так ли те на Ро мео Касте лу чи съ че та ват мно го от по со че ни те прин-
ци пи и би ха мог ли да бъ дат опре де ле ни съ що и ка то пред став ле ния на 
„ви зу ал на та дра ма тур гия“. През 2010 г. във Вар на госту ва поста нов ка та 
„Хей, мо ми че“ (пре ми е ра 2006). Спек та къл, в кой то Касте лу чи из с лед ва 
жен ско то тя ло чрез зре лищ но ви зу ал но пъ те шест вие, пре ми на ва що през 
раз лич ни епо хи и ета пи от раз ви ти е то на же на та, ме та фо ри и се тив ни 
еле менти. Режи сьо рът и еки път, кой то съз да ва ви зу ал ни те ефек ти и 
тех ни чески те ком по нен ти, из граж дат на сце на та дви же щи се кар ти ни, 
в ко и то мно го често до ри лип с ва ак тьор ско при съствие. Звук, свет ли на, 
дим и раз лич ни пред ме ти съз да ват ди на ми ка та на сце ната. Спек так ли-
те на Касте лу чи са мо же би ед ни от най-яр ки те при ме ри за ви зу а лен 
те атър. Не са мо поста нов ка та, ко я то имах ме въз мож ност да ви дим във 
Вар на, но и ем б ле ма тич ни ят му спек та къл „Inferno“, как то и пос лед ни те 
му пред став ле ния ка то „Go down Moses“ (2016) бо ра вят с ези ка на яр-
ка та об раз ност, ко я то оба че ня ма за цел да из гра ди хо мо ге нен свят на 
пред став ле ни е то от на ча ло докрай, а ре ду ва пред очи те на зри те ли те 
кар ти ни – са ми по се бе си от дел ни све тове.

Смя на та на те зи кар ти ни-епи зо ди след ва по-ско ро ед на ки но ло ги ка и 
ди на мика. Режи сьо рът ни пре на ся с ле ко та от място на място бла го да ре-
ние на сце нич на та тех ни ка, ко я то в го ля ма част от поста нов ки те е съз да-
де на за кон крет ния спек та къл и за пости га не то на опре де ле на кар тина. 
Запа зе на та мар ка на Касте лу чи са дости га щи те до ек ст рем ност об ра зи, 
ко и то до ри мо гат да пре диз ви кат фи зи ческа не по но си мост у зри те ли те, 
ка то напри мер оз ве ре ли ку че та, ла е щи сре щу пуб ли ка та, ря за не на чо-
веш ки ези ци и изяж да не то им от но во от ку че пред очи те на пуб ли ка та, 
от къс ва не то на скал по ве и до ри хи пер ре а листич но раж дане.

6  Aronson, A. The Power of Space in a Virtual World. – In: Performance Design 
(Ed. Hanna, D. and Harslof, O.), Denmark, 2008, 24.
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Съ че та ва не то на раз лич ни тех но ло гии с те а тъ ра е по со ка та, в ко я то 
съз да ва сво и те спек так ли и бри тан ска та ком па ния „Forced Entertain-
ment“. Те госту ва ха във Вар на през 2013 г. с поста нов ка та си „Праз на 
исто рия“ – ком би на ция от ани ма ция, ви део и глас. В нея цен т рал но 
място за е ма екран, на кой то зри те ли те сле дят ед на поста по ка лип тич на 
исто рия, раз ка за на от ко мик со ви герои. Артисти те при съст ват на жи во, 
ка то тях но то из пъл не ние е свър за но глав но с оз ву ча ва не то на об ра зи-
те, ко и то ние виж да ме на екра на. В та зи поста нов ка прост ран ст во то на 
сце на та е ста тич но, то не тър пи про мя на, до ка то се случ ва дейст ви ето. 
Дина ми ка та е със ре до то че на глав но в из лъч ва но то ви део, ко е то е съ-
че та ние меж ду ри сун ки, ко ла жи, ре ал но зас не ти об ра зи, це ля щи да ни 
пре не сат в из мис ле на ре ал ност. На пре ден план на сце на та пред екра на 
са раз по ло же ни ак тьо ри те, ко и то вли зат в ди а лог с про жек ти ра ни те об-
рази. Това про ти во поста вя не на две те ре ал ности – жи ва та и за пи са на та, 
е ут вър ден прин цип в из граж да не то на сце нич на та об разност.

С по доб на есте ти ка бо ра ви и пред став ле ни е то на още ед на бри тан ска 
ком па ния, на ре че на „Imita  ng the Dog“. През 2010 г. те по ка за ха своя 
спек та къл „Хо тел Ма ту сал“, кой то бе ше впе чат ля ва що съ че та ние меж ду 
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„Хей, мо ми че!“ – спек та къл на Ро мео Касте лу чи, Со си е тас Ра фа е ло Сан цио – 
Че зе на, Ита лия, 2007
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ки но и зоб ра же ние и жи ва ак тьор ска игра. Компа ни я та опре де ля сти ла 
си ка то пост д ра ма тич но из куство. Те не ра бо тят с го тов дра ма тур ги чен 
ма те ри ал, а съз да ват тек ста на прин ци па на ди вай зинг те а търа. Теат рал-
ни те им ек с пе ри мен ти са пос ве те ни на опи ти да се раз чу пи те ат рал но то 
прост ран ство. Спек та къ лът ин тер пре ти ра те ма та за нощ ния хо тел и исто-
ри и те, ко и то се случ ват под закри ла та на нощ та – страш ни, ужа ся ва щи, 
еро тич ни, ро ман тични. Лични те об се сии, ко и то кръ жат в съз на ни е то на 
хо ра та, се ма те ри а ли зи рат в хо тел „Ма ту сал“. Авто ри те про ме нят про пор-
ци и те на кла си ческа та сце на, ка то я стес ня ват, огра ни ча ват ви со чи на та 
и дъл бо чи на та та ка, че да запри ли ча по ве че на ки но екран. В то ва мо-
ди фи ци ра но прост ран ст во на ед но място се съ би рат те а тъ рът и ки ното. 
Актьор ска та фи гу ра е раз ч ле не на, ка то „жи ва та“ част от нея при съст ва 
са мо в об ласт та на тор са, а ли ца та са до ба ве ни чрез ви де опро жек ци я та. 
„Хо тел Ма ту сал“ е истин ски близ ко до ки но то те ат рал но пре жи вя ва не, 
ко е то ком би ни ра ня кол ко глед ни точ ки към ак тьор ска та фи гура.

Пост мо дер ни ят под ход към сце на та е при ло жен съ що и към ак тьор ска та 
фи гу ра, или по-точ но към чо веш ка та фи гу ра, а не тре ти ра ду а листич-
но то про ти во поста вя не меж ду три из мер но то сце нич но прост ран ст во 
и плоско то вир ту ал но изоб ра жение. Пример за то ва е сце ногра фът и 
пър фор мър Ве не лин Шу ре лов, кой то из граж да сил ни об ра зи чрез тех но-
ло гич ни сред ства. Поле то на ин те ре са му е сим би о за та меж ду чо веш ко то 
тя ло и ма ши ната. Него ви про ек ти при съст ват в поч ти вся ко из да ние на 
фести ва ла. В пър фор ман си те на Шу ре лов чо веш ко то тя ло е внед ре но в 
раз лич ни тех ни чески прис по соб ления. То често на пуска зе мя та и „пъ ту ва 
в кос мо са“, ка то в про ек ти те „Мan Ex Machina“ (в се лек ци я та на фести ва-
ла през 2011 г.) и „Rotor“ – пос лед ни ят пър фор манс на Шу ре лов, част от 
програ ма та на 25-ото из дание. Любо пи тен е на чи нът, по кой то ар тистът 
при съст ва по вре ме на сце нич но то случ ва не. В те зи два пър фор ман са 
ак тът на „сгло бя ва не“ на ма ши на та е вни ма тел но пла ни ра но дейст вие, 
ко е то въ веж да пуб ли ка та в про це са на пре об ра зя ване. Човеш ко то тя ло 
посте пен но из чез ва или се тран с фор ми ра, по та пяй ки се в изоб ре те ни ето. 
Шуре лов пред ла га пре жи вя ва не, ко е то раз чи та на асо ци а тив ност та на 
зри те лите. Напри мер в „Rotor“ пред пуб ли ка та е пред ста вен са мо един 
еле мент (дви жещ се стол) в ком би на ция с про жек ция, на соч ва ща въ-
об ра же ни е то към от кри тия космос. Пърфор ман сът е съз да ден с го ля ма 
до за чув ст во за ху мор и иро ния пър во към са мия се бе си и след то ва към 
меч ти те и ре ал ни те въз мож ности на чо веш ко то съ щество.
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То зи ма кар и кра тък пог лед към програ ма та на Меж ду на род ния те ат ра-
лен фести вал „Вар нен ско ля то“ пред ста вя ед на от кро я ва ща се тен ден ция 
в съв ре мен на та сце ногра фия, а имен но ди ги та ли за ци я та на сце нич но то 
прост ран ст вото. Нари чай ки я „пост мо дер на сце ногра фия“, те о ре ти ци те 
се стре мят да от кро ят но вия етап в раз ви ти е то на то ва из куство. От дру-
га та стра на зри те ли те я при е мат ка то естест ве но раз раст ва не на все 
по ве че ди ги та ли зи ра щи те се из куства. Фести ва лът играе из к лю чи тел но 
важ на ро ля за ар ти ку ли ра не то на те зи пре чуп ва ния, ка то ни пред ста вя 
ар тистич ния от го вор на тех но ло гич ни те ре во люции.
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ДРАМАТУРГИЯ НА ТАНЦА И МЕЖДУНАРОДНИЯТ 
ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“: 

МЕСТА НА НОВАТОРСТВО

АН ГЕ ЛИ НА ГЕ ОР ГИЕВА

Те ат рал ни ят фести вал „Вар нен ско ля то“ от ва ря сво я та програ ма към съв-
ре мен ни фор ми на тан цо во то из куст во още в пър ви те си меж ду на род ни 
из да ния след 1997 г. Първо на чал но, как то по соч ва Ка ме лия Ни ко ло ва 
в ана лиз на програм ни те стра те гии в исто ри я та на фести ва ла, то ва се 
случ ва в кон тек ста на стре ме жа му „да пред ста ви пре ди всич ко те ат рал-
ни идеи, прак ти ки и жан ро ве, не поз на ти или мал ко раз про ст р а не ни в 
Бъл га рия, но със сил но при съст вие в съв ре мен но то сце нич но из куст во“1. 
Така и в меж ду на род ния афиш трай но се наста ня ват раз лич ни фор ми 
на танц и фи зи чески те а тър. С то ва фести ва лът ста ва и един от пър ви те 
фо ру ми, през ко и то все още не по пу ляр ни ят в стра на та съв ре ме нен танц 
за поч ва да нав ли за в бъл гар ско то кул тур но прост ран ст во и да съз да ва 
пуб лики. През пър ви те го ди ни фо ку сът е пре дим но вър ху въз дейст ва щи 
и ори ги нал ни спек так ли, ос но ва ва щи се на пре ци зен дви жен чески език, 
из гра ден вър ху раз лич ни съв ре мен ни тан цо ви тех ники. После до ва тел-
но то сът руд ни чест во с Бри тан ския съ вет – Бъл га рия пра ви въз мож но 
на фести ва ла да госту ват ед ни от най-ин те рес ни те и пред ста ви тел ни 
за вре ме то си бри тан ски ком па нии ка то V-Tol Данс Към па ни с „И ни що 
дру го ос вен исти на та“ (1998), Ран дъм Данс Към па ни с „Три ло ги я та“ на 
хо ре огра фа Уейн Мак гре гър (2000), тан цо ва та ком па ния Cando Сo в 
сфе ра та на ин тегри ра щия танц с „Бър зах в мо я та сце на на смърт та (…) / 
Ле тен за гар“ (2002) и др. Това сът руд ни чест во сти му ли ра и па р т ньор ст ва 
меж ду бъл гар ски и бри тан ски тан цо ви ар тисти, ка то напри мер меж ду 
Ро сен Ми хай лов и Ро бърт Та ниън. Като пос ле до ва тел на ли ния и до 
днес се за да ва пред ста вя не то на меж ду на род ни про дук ции със или на 
бъл гар ски ар тисти. През 1998 г. фести ва лът ка ни „Хо мо Ксе рокс II – Ранк 
Са пи енс“ на ба зи ра на та в Гер ма ния хо ре ограф ка Би ван Варк, ко е то има 
връз ка с бъл гар ския танц. Пред став ле ни е то е с участи е то на Те о до ра 

1  Ни ко ло ва, К. МТФ „Вар нен ско ля то“ – още ед но място за кул ту рен ди а лог 
вър ху те ат рал на та кар та на Ев ро па. – В: 20 го ди ни МТФ „Вар нен ско ля то“. 
Юбиле ен ка та лог. (Съст. А. Геор ги е ва), Со фия, 2012, 25.
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Сте фа но ва, Те о до ра Ива но ва, Ро сен Ми хай лов и Ми лен Пет ров, ко и то 
ня кол ко го ди ни по-ра но (1993) са сред ос но ва те ли те на пър ва та не за ви-
си ма ком па ния за съв ре ме нен танц в Бъл га рия „Ама рант Данс Сту дио“ и 
то ва е пос лед на та им съв мест на изява. Основ ни ят ини ци а тор на „Ама-
рант“ – Кра сен Кръстев, кой то от 1995 г. учи, жи вее и ра бо ти пре дим но 
в Швей ца рия, съ що е по каз вал свои ре а ли зи ра ни там пред став ле ния 
ка то „Не ви ди ми ят ня кой ня как си / Опор ни точ ки“ (2004). Това ва жи и 
за меж ду на род ни те про ек ти на Га ли на Бо ри со ва, Брейн Стор Про джект 
и осо бе но за Иво Дим чев – поч ти всич ки те му со ло ви ра бо ти са пред ста-
вя ни на фести ва ла, как то и гру по ва та му хо ре огра фия „Опер вил“ (2015).

След 2000 г. фести вал на та програ ма се ори ен ти ра към во де щи тен ден ции 
и име на във все по-раз к ло ня ва щи те се по со ки на раз ви тие на съв ре мен-
ния танц, ба лан си рай ки меж ду по-тра ди ци он ни ком по зи ци он ни под хо ди 
и ек с пе ри мента. През 2001 г. фести ва лът пред ста вя „Без дистан ция“ на 
нем ския тан цов ар тист То мас Ле ман, ко е то е сред важ ни те пред став ле ния 
в на би ра щия по то ва вре ме зна чи мост кон цеп ту а лен танц. През го ди ни-
те са по каз ва ни и раз лич ни фор ми на тан цо вия те а тър, ка то „При лив“ 
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„Пе сен та на Мар га ри та“ – хореограф Инес Бо са, Ком па ния „Сен за Тем по“ – 
Бар се ло на, Ис па ния, 2007
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(2002) на ед на от не го ви те съв ре мен ни ико ни Су за не Лин ке, „Пе сен та на 
Мар га ри та“ на ори ги нал на та ис пан ска ком па ния „Сен за Тем по“ (2007) 
и др. Т.нар. „чист танц“ про дъл жа ва да при съст ва ос нов но с ком па нии, 
ко и то за да ват ав тор ски и от ли чи те лен дви жен чески език и хо ре ограф-
ски стил ка то швей цар ска та „Йо жеф Тре фе ли“ с „Real Life Wrong“ (2007) 
и све тов но из вест на та ка над ска тру па на хо ре ограф ка та Ма ри Шу и нар 
със сво я та вер сия по „Сле до бе дът на един фавн“ и „Про лет но тайн ст-
во“ (2016). Все по ве че вни ма ние пре диз вик ват и фор ми на гра ни ца та 
меж ду танц, фи зи чески те а тър, пър фор манс и ин ста ла ция, об съж да ни 
в го ля ма част от док ла ди те на та зи кон фе ренция. От 2010 г. на сам ня ма 
из да ние без спек так ли и от сфе ра та на танца. Това до го ля ма сте пен е 
об вър за но и с все по-сил ни те по зи ции, ко и то съв ре мен ни ят танц за е ма 
в меж ду на род на та кул тур на сце на и пазар. Фести ва лът се стре ми да 
се вклю чи в не го ос нов но по два на чина. На пър во място, през 2008 г. 
съв мест но с фон да ция „Арт Офис“ стар ти ра мо ду лът „Шо у кейс“ имен-
но ка то па за рен фор мат, сти му ли ращ меж ду на род ния об мен и сът руд-
ни чество. Той ста ва ос но вен кон текст за пред ста вя не на фести ва ла на 
но ви те раз ви тия в съв ре мен ния танц в Бъл гария. От дру га стра на, че те 
се стре ме жът му да по каз ва и зна ко ви за гло бал на та сце на тан цо ви ар-
тисти. Освен ком па ни я та „Ма ри Шу и нар“, в не го ви те рам ки за пър ви път 
в Бъл га рия са пред ста ве ни ви зи и те за танц на Рай мунд Хог, Джо на тан 
Бъ ро уз и Ма тео Фар джи он, Кит Джон сън, на но ви те име на на чеш ка та 
тан цо ва сце на – ком па ни я та Ver Te Dance съв мест но с ре жи сьо ра Ир жи 
Ха вел ка, на син га пу ре ца Чой Ка Фаи и др.

То зи об зор по по вър х но ст та на раз лич ни те ло ги ки на при съст вие на тан-
ца в афи ша на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ 
да ва ос нов но ко ли чест ве ни и ка чест ве ни ос но ва ния да впи шем в те ма та 
на кон фе рен ци я та и въпро са за тан цо ва та дра ма тургия. Иска ми се да 
я из пол з вам ка то по вод и за по-вни ма тел но ог леж да не на то ва да ли от 
по ле то на тан ца ид ват спе ци фич ни пер с пек ти ви към по ня ти е то за дра-
ма тур гия, как ви са но ви те им пул си в тях, в как во се из ра зя ва дра ма тур-
гич ни ят ана лиз на ед но тан цо во пред став ле ние днес.

И тук вед на га тряб ва да се от бе ле жи, че всъщ ност дискур сът вър ху дра ма-
тур ги я та на тан ца е срав ни тел но нов в по ле то на тан цо ви те из с лед ва ния 
и все още се на ми ра в про цес на обо со бя ва не на своя пред мет, тер ми-
но ло гия, ана ли тич ни ме то ди и до ри глас ност/ви ди мост. Пока за тел но 
за не го ва та но вост напри мер е, че в пре вър на ла та се в христо ма тий на 
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кни га „Че те не то на тан ца“ на Сю зан Лий Фостър от 1986 г., ко я то е от 
пър ви те систе ма тич ни опи ти за раз ра бот ва не на стра те гии за „че те не“ 
и ин тер пре ти ра не на но ви те яв ле ния в тан ца на 20. век, по ня ти е то за 
дра ма тур гия изоб що не при съства. Макар че дра ма тур гич но мис ле не 
в тан ца е има ло, от как то той съ щест ву ва, как то па ра док сал но на пом ня 
Ка та лин Трен че ни2, тан цо ва та дра ма тур гия за поч ва да ста ва обект на 
спе ци ал ни диску сии и из с лед ва ния ед ва от на ча ло то на 90-те го ди ни на 
20. век – приб ли зи тел но по съ що то вре ме, в ко е то и фести ва лът се ори-
ен ти ра към пред ста вя не на танц. Озна ча ва ли то ва, че ед но ве че по ве че 
от 200-го диш но по ня тие има нуж да от но во об го ва ря не и пре ос мис ляне? 
Този въпрос тласка към об ръ ща не пог лед на зад, към ко ре ни те на тер ми на 
и към пър во на чал на та сре да на фор ми ра не на не го вия смисъл. Подоб ни 
справ ки, за поч ва щи с ети мо ло ги я та на ду ма та, не са мо по ма гат да се ос-
вет лят ней ни исто ри чески и но ви упот ре би, как то точ но от бе ляз ва Маг да 
Ро ман ска3, но и да се раз крие по тен ци ал за но ви зна че ния и от кри ва не 
на тях на ре ле ван т ност в раз лич ни от род ния кон тексти. Инте ре су вай ки 
се от по ня ти е то „дра ма тур гия“, не е из лиш но да си при пом ним, че то се 
състои от съ че та ние на две ста рогръц ки ду ми – дра ма (drama), ко е то от 
Аристо тел зна ем, че оз на ча ва дейст вие, и ergon = ра бота. На то ва ни во 
мо жем да из ве дем най-общ сми съл на дра ма тур гия ка то вид „ра бо та 
с действия“.

I. ДРАМА ТУР ГИЯ: ЕД НО МНО ЖЕСТ ВЕ НО ПО НЯТИЕ

Исто ри я та на по ня ти е то „дра ма тур гия“ е об вър за на ос нов но с ев ро-
пейска та тра ди ция на дра ма та и те а търа. Същест ву ва ши рок кон сен сус, 
кой то под реж да не го ва та ге не а ло гия по оста Аристо тел – Ле синг – Брехт. 
В нея се раз ра бот ват раз лич ни ас пек ти на дра ма тур ги я та са ма по се бе 
си имен но ка то вид ра бота. Нека им напра вим общ преглед.

В „За по е ти ческо то из куст во“ на Аристо тел тя се об вър з ва с ра бо та та 
на ав то ра дра ма тург по опре де ля не пра вил ния състав на съ би ти я та 
и под реж да не то на дейст ви я та на ха рак те ри те в еди нен, ця лостен 
и раз би ра ем ред. Той е под чи нен на ед на есте ти ка на въз дейст ви е то, 

2  Вж. Trencsenyi, K. Dramaturgy in the Making: A User’s Guide for Theatre Prac  -
 oners. London, 2015, 196.

3  Romanska, M. Introduc  on. – In: The Routledge Companion to Dramaturgy. 
(Ed. Romanska, M.) London/New York, 2015, 1.

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ



115

ко я то по ла га ка то край на цел (на тра ге ди я та) ка тар зис но пре жи вя ва не 
на зри те лите. Имен но тя опре де ля ха рак те ристи ки те, при да ва сми съл и 
зна че ние на еле мен ти те на тра ге ди ята. Под „дра ма“, или „дра ма ти ческа 
по е зия“, Аристо тел има пред вид при о ри тет но тек ста – не го ва та зре лищ на 
стра на, или пред став ле ни е то, не е от ин те рес за древ ногръц кия фи ло соф. 
С не го се поста вя тра ди ци я та, ко я то посту ли ра ка то ос нов но зна че ние 
на „дра ма тур гия“ из граж да не то, из ра бот ва не то на ед на дра ма най-
ве че ка то твор чески про цес, в кой то ху до жест ве ни те из бо ри тряб ва да 
след ват опре де ле ни пра вила. Следо ва тел но пър во на чал но то  раз би ра не 
на „дра ма тур гия“ се раз ви ва в кон тек ста на по е ти ка та най-ве че ка то уче-
ние за струк тур но то из граж да не и въз дейст ви е то на дра ма та с ог лед на 
опре де ле ни жан ро ви кон вен ции. В най-раз про ст р а не на та упот ре ба на 
по ня ти е то то ме то ни мич но за поч ва да оз на ча ва ли те ра ту ра та, на пи са на 
за сце нич на ре а ли за ция, „всич ко, на пи са но за сце на“ (Пе тер Сонди).

Мо дер но то зна че ние на дра ма тур гия ка то те ат ра лен кон цепт и прак-
ти ка за поч ва да се фор ми ра с „Хам бур г ска дра ма тур гия“ (1767–1769) 
на Г. Е. Ле синг. Той не са мо офи ци а ли зи ра тер ми на, но и как то е доб ре 
из вест но, е пър ви ят, с ко го то про фе си я та „дра ма тург“ би ва ин сти ту ци о-
на ли зи ра на в рам ки те на про фе си о нал ния те атър. Посве тен на про ек та 
за скъс ва не с нор ма тив ни те по е ти ки и двор цо ва та те ат рал на кул ту ра в 
кон текст на уси ли я та за из граж да не на на ци о на лен те а тър на Гер ма ния 
въз ос но ва на бур жо аз на та дра ма и ед на но ва из пъл ни тел ска есте ти ка, 
Ле синг съ чи ня ва от по зи ци я та на „съд ник“ 104 се рий но из да де ни пуб-
ли ка ции, в ко и то об съж да дей ност та на но во ос но ва ния На ци о на лен 
те а тър в Хам бург в пе ри о да на не го во то дву го диш но про съ щест ву ване. 
Сред исто ри чески те пости же ния на ав то ра е, че в тях той раз ви ва нов 
на чин на че те не и ко мен ти ра не на дра ма ти ческа та и те ат рал на та есте-
ти ка, ори ен ти ра ни към но во фор ми ра щия се бюр гер ски прос ве щен ски 
те а тър и не го вия зрител. Прос ве ти тел ска та и ана ли тич на та ра бо та ста ват 
ос нов на наст рой ка на по ня ти е то за дра ма тур гия по Ле синг, об вър за на 
със стра те гии за раз г леж да не на пред став ле ни е то ос вен ка то ху до жест-
ве но-твор чески и ка то програ мен и пуб ли чен акт. В та зи пер с пек ти ва 
дра ма тур гич на та дей ност до би ва очер та ни я та на реф лек сив на „те ат-
рал на прак ти ка от въд дра ма ти ческия текст“4. Тя се наста ня ва меж ду 
дра ма та и пред став ле ни е то, меж ду те ат рал на та ин сти ту ция и об щест-

4  Boenisch, P. M. Drama – Dramaturgie. – In: Handbuch Drama. Theorie, Analyse, 
Geschichte. (Hrsg. Marx, P. W.). S. l., 44.
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ве ност та. В то ва ка чест во тя се за ни ма ва с въпро си от из граж да не то на 
ре пер то а ра, през ана лиз на пи е си те и „тях на та на со че на към се тив но то 
пре жи вя ва не сце нич на ре а ли за ция и свър за ни те с то ва ху до жест ве ни 
стра те гии“5, до из граж да не на кон текст за тях но то раз би ра не от стра на 
на зри те ли те. В та зи си упот ре ба дра ма тур ги я та до би ва из ме ре ни е то на 
пос ред ни ческа фун к ция, ко я то из граж да на раз лич ни ни ва от но ше ния 
меж ду те а тъ ра и не го ви те пуб лики.

На та зи тра ди ция стъп ва и Бер толт Брехт, с ко го то се мар ки ра след ващ 
етап в раз ви ти е то на по ня ти е то „дра ма тур гия“, то зи път ка то про фе си-
о нал на дей ност в кон тек ста на ре жи сьор ския те атър. Драма тур ги я та в 
сми съ ла на Брехт об х ва ща ця лост на та кон цеп ту ал на под го тов ка на ед но 
пред став ле ние. В ре а ли зи ра не то на сво и те идеи за епи чески те а тър в 
ос но ва ния от не го Те а тер ам Шиф ба у ер дам в Бер лин Брехт във ли ча фи гу-
ра та на дра ма тур га ка то пъл нопра вен участ ник в ко лек тив ния твор чески 
про цес, на рав но с ав то ра и ре жи сьо ра, най-ве че ка то „те о ре ти чен сът-
руд ник“, ка то из с ле до вател. Него ва та за да ча се раз ши ря ва, ка то включ ва 
из с лед ва не и ра зяс ня ва не на по ли ти чески те и исто ри чески те, как то и на 
есте ти чески те и фор мал ни те ас пек ти на ед на пи еса. Функ ци и те му об-
х ва щат съ що и из граж да не на връз ки меж ду за вър ше на та про дук ция и 
ней на та пуб ли ка пос ред ст вом пи са не на програ ма и те о ре тич ни статии. 
Както е из вест но, имен но с те зи про фе си о нал ни ха рак те ристи ки про фе-
си я та дра ма тург нав ли за и в бъл гар ския те атър.

До тук диску ти ра ни те ос нов ни ета пи на фор ми ра не на зна че ни я та на 
дра ма тур гия ос нов но в за пад но ев ро пейска та те ат рал на тра ди ция я 
из веж дат ка то ед но мно жест ве но по нятие. То се от на ся най-ве че към 
ло ги ка та на из граж да не на ком п ле к с на мре жа от от но ше ния – меж ду 
от дел ни те еле мен ти в тек ста, в съста вя не то на не го ва та струк ту ра; меж ду 
текст и пред став ле ние; меж ду те а тъ ра (ка то сце ни чен ху до жест вен факт 
и ка то ин сти ту ция) и пуб ли ката. Но в та зи мно жест ве ност и мре жо вост 
то ка то че ли има ед на ос нов но опре де ля ща го за да ча и си ла – дра ма-
тур ги я та6 до ми ни ра що се опис ва ка то ос но ва ва ща се на спе ци фич на 
реф лек сив на и ана ли тич на дей ност, тя се свър з ва с опре де ле на кон цеп-
ту ал на/кон цеп ту а ли зи ра ща ра бота. Тя е има нен т но вгра де на в тек ста за 

5  Ibidem, 45.
6  Из вън обоб ща ва що то ѝ опре де ле ние на кор пус от на пи са ни за те а тър тек-

стове.
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те а тър в жеста на ав то ра дра ма тург при под бо ра на съ би ти я та в не го, в 
из б ра ни те тех ни ки за тях на та ця лост на ор га ни за ция, под чи не на на ня-
ка къв общ смисъл. При Ле синг и Брехт тя е ек с п ли цит но из ве де на във 
фи гу ра та на дра ма тур га ка то „кри ти чески съд ник“ (Ле синг) или ка то 
сът руд ник в твор ческия про цес (Брехт). Съвре мен ни ят френ ски из с ле до-
ва тел Пат рис Па вис поста вя Ле синг и Брехт в на ча ло то на тра ди ци я та на 
„дра ма тур гич ния ана лиз“, кой то пред поста вя тек ста ка то пред хож да ща 
те ат рал но то пред став ле ние струк ту ра, чи и то еле мен ти тряб ва да бъ дат 
от кро е ни и да се прос ле ди и ин тер пре ти ра тях на та тран с фор ма ция в 
те ат рал на та поста новка. При всич ки по ло же ния дра ма тур ги я та има 
пря ко от но ше ние към „иде о ло ги чески те и есте ти чески те ме ха низ ми“7, 
т.е. към смис ло по раж да щи те про це ду ри, за ло же ни (или от кри ти) в 
дра ма тур гич ния текст и в пред став ле ни е то, и тях но то от но ше ние с не-
пос ред ст ве ния им кон текст.

От стра на на ла бо ра тор ния те а тър и на те ат рал ни те прак ти ки, ко и то не 
за ла гат на пър вен ст во то на тек ста, ве че ид ва и по-систе ма тич на реф лек-
сия вър ху дра ма тур ги я та ка то кон сти ту тив на част на пред став ле ни ето. 
Еуже нио Бар ба раз ши ря ва ней но то кон цеп ту ал но по ле, ка то фор му ли ра 
ос нов но три ви да дра ма тур гии, из хож да щи от ед но енер ге тич но раз-
би ра не8 за по ня ти е то ка то от на ся що се до „вът реш на та или не ви ди ма 
енер гия на дейст ви е то“ и на со че ни ос нов но към струк ту ри ра не на въз-
при я ти я та на зри те ли те и тех ния опит от гле да не на пред став ле ни е то9.

7  Па вис, П. Състо я ни е то на съв ре мен на та те ат рал на на у ка. – Homo Ludens, 
4/5, 2002, 185.

8  Цит. по: Turner, J. Eugenio Barba. New York, 2004, 31.
9  От тук той го во ри за „ор га нич на или ди на мич на дра ма тур гия“, на со че на към 

ком по зи ра не на ри тъ ма и ди на ми ки те (фи зи ческа и во кал на пар ти ту ра, ор га-
ни за ция на еле мен ти те в пред став ле ни е то и т.н.), въз дейст ва щи на зри те ля 
на се тив но ни во; за на ра тив на дра ма тур гия, състо я ща се в преп ли та не на 
дейст ви я та и ха рак те ри те, но се ща ин фор ма ция за сми съ ла на то ва, ко е то 
се гле да; за „дра ма тур гия на сме ня щи те се състо я ния“, ко я то зву чи най-аб-
ст рак т но и се от на ся към мо мен та, в кой то дейст ви е то вне зап но пре ми на ва 
от ед на фор ма или състо я ние на въз при я тия към друга. Вж. Barba, E. The 
Deep Order Called Turbulence. The Three Faces of Dramaturgy. – TDR/The Drama 
Review, 4, 2000, 56–66.
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Още в на ча ло то на 90-те го ди ни в по ле то на те ат рал на та прак ти ка и те о-
рия се за го ва ря за „но ва дра ма тур гия“10 в от го вор на „пост д ра ма тич ния 
об рат“ от 70-те го ди ни в сце нич ни те из куства. Теат рал ни фор ми и есте-
ти ки, ко и то от ме нят тек ста ка то смис ло об ра зу ващ цен тър на пред став-
ле ни е то, раз ви ват но ви под хо ди за из граж да не на пред став ле ни е то и 
за про из веж да не на зна че ния ос нов но през ра бо та не тол ко ва с на ра-
ти ва, а с „уго ле мя ва не“, ин тен зи фи ци ра не на са мостой ни те ме ди ал ни 
ка чест ва та на от дел ни те ком по нен ти от пред став ле ни е то (тя ло, об раз, 
звук, дви же ние и т.н.) и тях но то ком по зи ране.

В края на 70-те го ди ни фи гу ра та на дра ма тур га сим п то ма тич но мигри-
ра в по лето на танца. Като на ча ло на ней но то ин сти ту ци о на ли зи ра не 
се по соч ва мо мен тът, в кой то през 1979 г. хо ре ограф ка та Пи на Ба уш 
наз на ча ва то га ва жур на листа в сфе ра та на кул ту ра та и ав тор Рай мунд 
Хог в ръ ко во де ния от нея „Тан цов те а тър Ву пер тал“ на длъж ност „дра-
ма тург“11. Фигу ра та на дра ма тур га нав ли за ек с п ли цит но в тан ца през 
ед но не го во спе ци фич но съв ре мен но сти ло во направ ле ние, в ко е то 
раз де ле ни е то меж ду те а тър и танц за поч ва да се раз ми ва и тан цът 
пре ми на ва през ра ди кал но из ме не ние на из пол з ва ния в не го ма те-
ри ал, съ дър жа ние и стра те гии за са мо опре де ляне. Ако раз г ле да ме 
кон крет ния слу чай на Пи на Ба уш, тя във ли ча в твор ческия про цес фи-
гу ра та на дра ма тур га в пе ри од, в кой то въ веж да нов ме тод за ра бо та с 
та н цьо ри те и из граж да не на хо ре ограф ска та ком по зи ция (той за поч ва с 
про дук ци я та „Си ня та бра да“ още през 1978 г.). Този ме тод се из ра зя ва 
в раз ра бот ва не на пер фор ма тив ния ма те ри ал съв мест но с та н цьо ри те, 
при ко е то тя ди рек т но ги във ли ча в съз да ва не то на дра ма тур гич на та 
ос но ва на пред став ле ни е то, ка то им за да ва въпро си и из в ли ча от тях 
те ми, об ра зи, дви же ния и пр., а не „хо ре огра фи ра вър ху те ла та им“. 
Значе ни е то на то ва ре ше ние е, как то по соч ва тан цо ви ят из с ле до ва тел 
Ан д ре Ле пе ки, че „дви же ни е то ве че не е от прав на точ ка за ком по-
зи ци я та“12 и та н цьо ри те не са са мо из пъл ни те ли на пред за да де ни и 
ав то ри зи ра ни от хо ре огра фа дви же ния, а участ ват в съз да ва не то на 
дра ма тур гич но то съ дър жание. На въпро са в как во ос нов но се е състо-

10  Вж. Marianne Van Kerkhoven. On Dramaturgy. – Theaterschri  . 5–6, 1994, 8–33.
11  Тях но то тяс но сът руд ни чест во про дъл жа ва до 1989 г., след ко е то Рай мунд 

Хог за поч ва да раз ви ва са мосто я тел на ка ри е ра на хо ре ограф и из пъл нител.
12  Цит по Behrndt, S. K. Dance, Dramaturgy and Dramaturgical Thinking. – Contem-

porary Theatre Review, 20:2, 2010, 188.
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я ла ро ля та му на дра ма тург на Пи на Ба уш Хог от го ва ря: „Лич но сът руд-
ни чество. Аз но сех му зи ка, по ня ко га и тек сто ве, ко и то тя из пол з ва ше в 
пред став ле ни ята. Но най-често бях там, за да ѝ по ма гам за струк ту ра та, 
за съ че та ва не то на не ща та“13. Но всъщ ност фи гу ра та на дра ма тур га в 
тан ца не се из чер п ва са мо с то ва да „зах ран ва“ твор ческия екип с тек-
сто ве, об ра зи и му зи ка лен ма те ри ал или от ст ра не но да съ дейст ва за 
ме ха нич но то „сгло бя ва не“ на от дел ни части и кон ст ру и ра не на ця лото. 
Син Бернд ко мен ти ра но во въз ник на ла та не об хо ди мост от фи гу ра та на 
дра ма тург в кон тек ста на но ви те есте ти чески по со ки, ко и то Пи на Ба уш 
по е ма в рам ки те на тан цо вия те атър. Гене ри ра не то на пер фор ма ти вен 
ма те ри ал съв мест но с та н цьо ри те и в сът руд ни чест во с дра ма тург „оз-
на ча ва, че за да де ни те от та н цьо ри те и ан сам бъ ла на ра ти ви, ди на ми ки 
и въ об ра же ния ин фор ми рат из граж да не то на дра ма тур ги я та“14, ко я то 
все по-ек с п ли цит но се за ни ма ва с из с лед ва не на со ци ал ни те ро ли на 
по ла, с власто ви те йе рар хии в лич ни те и в со ци ал ни те от но ше ния, с 
въпро си, свър за ни с иден тич ност та. В то зи сми съл но ви ят под ход към 
дра ма тур ги я та в тан ца, сим п то ма тич но про я вен при Ба уш и кой то пред-
стои да ра зиск ва ме още мал ко, е об вър зан с про ме нен въз г лед към 
съ дър жа тел ния и из ра зи тел ния по тен ци ал на тан ца, с нав ли за не на 
кри ти чески дискурс в твор ческия про цес и в хо ре ограф ски те прак тики. 
На пър во място, са мо то тя ло се прев ръ ща в „те ри то рия на из с лед ва не“, 
то се раз г леж да по Фу ко ка то „систе ма от со ци ал но и кул тур но кон ст ру-
и ра ни зна чения. Тяло то не е не ут ра лен кон тей нер на „чиста“ аб ст рак т на 
ек с пре сия или лип са та на та ка ва“. Разви ва щи те се съв ре мен ни тан цо-
ви есте ти ки в Ев ро па осо бе но през 80-те и 90-те го ди ни все по ве че го 
пред поста вят ка то „дра ма тур гич но съ дър жа ние, ко е то е ед нов ре мен но 
впи са но и из пъл ня ва но“15 и от та зи глед на точ ка под ла гат на ре ви зия 
тра ди ци я та на танца. Танцо ви те ар тисти ста ват все по-ан га жи ра ни с 
но ви кон цеп ту а ли за ции и кри ти чески ин тер пре та ции на тя ло то, дви-
же ни е то, хо ре огра фи я та, тан ца и на чи на, по кой то те се пред ставят. 
След пи о нер ст во то на Ба уш – Хог в сът руд ни чест во то меж ду хо ре ограф 
и дра ма тург се на реж дат и дру ги зна ко ви исто ри чески при ме ри от 80-те 

13  Рай мунд Хог в ин тер вю с Бо ни Ма ран ка, пуб ли ку ва но на сай та на хо ре огра фа: 
h  p://www.raimundhoghe.com/en/en_dancing_the_sublime.html (пос лед но 
по се ще ние: 1.11.2017).

14  Behrndt, S. K. Op. cit., 188.
15  Ibid., 189.
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го ди ни ка то на фла ман д ска та тан цо ва ар тист ка Ан на Те ре за де Ке ер с-
ме кер и Ма ри а не ван Кер ко вен, Уи лям Фор сайт с Хай ди Гип лин, а през 
90-те Ален Пла тел с Хил де гард де Вюст, Мег Стю арт с Ан д ре Ле пе ки и 
т.н. Техни те хо ре огра фии за поч ват да раз ви ват ком п ле к с ни мул ти дис-
цип ли нар ни на ра тив ни струк ту ри, пред при е мат те ма тич ни, емо ци о-
нал ни и кон цеп ту ал ни из с лед ва ния, често с ек с п ли ци тен ин те рес към 
по ли ти ки на тя ло то, те лес на та из раз ност, фи зи ческо то въз дейст вие и 
т.н. Този про цес е съпро во ден с ек с п ло ди ра не то на ус лож не но дра ма-
тур гич но мис ле не ка то кри ти ческа и реф лек сив на прак ти ка в рам ки те 
на са мия твор чески про цес и в кон тек ста на раз ши ря ва що се по ня тие 
за танц и за хо ре огра фия – от ко ди ра ни дви жен чески струк ту ри тя се 
раз т ва ря в ком п ле к с ни ди на ми ки на вза и мо дейст вие меж ду раз лич ни 
ви до ве ма те ри ал и идеи, про из ве де ни или ком по зи ра ни ка то систе ма 
от пер фор ма тив ни действия.

На раст ва ща та ро ля на дра ма тур га в съв ре мен ния танц, раз ви ти е то на 
но ви есте ти чески прак ти ки и про дук ци он ни фор ма ти до веж да до не об-
хо ди мост та от вни ма тел но вглеж да не в раз ши ря ва не то на по ня ти е то за 
дра ма тур гия и ула вя не на пер с пек ти ва та на съв ре мен ния танц към не го, 
ид ва ща от ло ги ки те на хо ре ограф ско то мис ле не и фи зи чески те прак тики. 
От на ча ло то на 90-те го ди ни пре дим но от сре ди те на на раст ва щия брой 
про фе си о нал ни тан цо ви дра ма тур зи за поч ват да се ини ци и рат мно-
жест во сим по зи у ми, диску сии, се ми на ри и пуб ли ка ции, ко и то раз ви ват 
дискур са за дра ма тур ги я та на тан ца и за дейст ват ут вър ж да ва не то ѝ ка то 
ед но но во по ле в ус по ред но обо со бя ва ща та се ка то са мосто я тел на дис-
цип ли на Из с лед ва ния на танца.

II. ДРАМА ТУР ГИЯ НА ТАН ЦА: ПРИБ ЛИ ЖА ВАНИЯ

В тра ди ци и те на тан ца по ня ти е то за дра ма тур гия се е при покри ва ло 
най-ве че с ба лет но то либ ре то и със сю жет на та ос нова. Дока то, как то 
ви дях ме, но ви те под хо ди към из граж да не на хо ре огра фия на ла гат пре-
ос мис ля не на от но ше ни е то меж ду танц и дра ма тургия. Тук ми се иска да 
пред при е ма един общ ог лед на по со ки те, в ко и то то се про вежда. Това е 
не об хо ди мо, за да ви дим от как ва по зи ция днес го во рим за дра ма тур гия 
на тан ца, как ви са ней ни те па ра мет ри, ако има та кива. То би спо мог на ло 
и за из веж да не на ня кои ме то до ло гич ни на со ки за пред сто я щия ана лиз 
на из б ра ни от програ ма та на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар-
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нен ско ля то“ пред став ле ния, в ко и то се раз чи тат ин те рес ни и зна ко ви 
за съв ре мен ния танц но ви дра ма тур гич ни под ходи.

Пър во на чал но пре ос мис ля не то на от но ше ни е то меж ду танц и дра ма-
тур гия е до ми ни ра но от об съж да не на дра ма тур ги я та най-ве че ка то 
ра бо та и прак ти ка, част от твор ческия про цес и със ре до то че на ос-
нов но вър ху фи гу ра та на дра ма тур га. В не го се поста вят въпро си око ло 
ме то ди те, ма те ри а ла, от го вор ности те на дра ма тур гич на та ра бо та и т.н. 
Има ли тан цо ви ят дра ма тург ня как во соб ст ве но по ле на ек с пер ти за, та зи 
дей ност въпрос на спе ци фич на ква ли фи ка ция ли е? В как во се из ра зя-
ва дра ма тур гич но то мис ле не – през фи зи кал ност та, или през „тя ло то, 
прост ран ст во то, ри тъ ма, енер ги я та, струк ту ра та и ця ло то въз при я тие“, 
ако след ва ме пред ло же ни те от Ка та лин Трен че ни не го ви па ра мет ри16. 
Скот де Ла хун та ко мен ти ра поста вя не то на те зи въпро си с наста ня ва не то 
на ед но усе ща не за „неста бил ност и ин т ри га“ с по я ва та на дра ма тур га в 
све та на тан ца по ра ди но вост та и труд но то под да ва не на де фи ни ции на 
не го ва та за да ча17. В не го се фор му ли ра ед но не га тив но от тла ск в а не от 
дра ма тур га от Брех тов тип. Той се въз при е ма ка то сто жер на раз ра бо те на-
та от ре жи сьо ра с не го во съ дейст вие кон цеп ция за спек та къ ла, ко я то ка то 
ед но ве че пред за да де но съ дър жа ние и текст тряб ва да бъ де пре не се на 
вър ху ед на дру га ме дия, вър ху из пъл ни те ли те, и стрик т но ре а ли зи ра на 
от тях. Появя ват се въпро си за ав тор ст во то на иде и те за дви же ние и за 
тя ло то, при над ле жа щи пре ди из к лю чи тел но на хо ре ографа. Но прак ти-
ка та по каз ва, че в сфе ра та на съв ре мен ния танц „ста тич на та“ пред ста ва 
за дра ма тур га ка то „ин те лек ту а лен ав то ри тет“ се от х вър ля в хо ри зон тал-
но ор га ни зи ра ни мо де ли на сът руд ни чест во, в ко и то той съ у част ва ка то 
„фа си ли та тор в дра ма тур гич но то мис ле не“18. Този вид прак ти ка Пе тер 
Ща мер обоз на ча ва ка то „пер фор ма тив на дра ма тур гия“: тя „не струк ту-
ри ра ня как во уста но ве но зна че ние и не го при ла га „вър ху ра бо та та“; тя 
по-ско ро съз да ва сми съл, кой то все още не е бил раз крит. Нека от се га 
на та тък да я на ри ча ме „пер фор ма тив на дра ма тур гия“19. Тя раз ст рой ва 
ду а лиз ма ум – тя ло, впи сан в пред постав ка та, че хо ре огра фи те са „не ми 

16  Вж. Trencsenyi, K. Op. cit.
17  de Lahunta, S. Dance dramaturgy: Specula  ons and Refl ec  ons. h  p://sarma.

be/docs/2869 (пос лед но по се ще ние: 29.10.2017).
18  Behrndt, S.K. Op. cit., 186.
19  Peter Stamer. Ten Altered Notes on Dramaturgy. h  p://sarma.be/docs/2868 

(пос лед но по се ще ние: 29.10.2017).
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прак ти ци, а дра ма тур зи те са без те лес ни мис ли те ли и пи са чи“20. Андре 
Ле пе ки насто я ва, че дра ма тур гът участ ва в ар тистич ния про цес съ що със 
сво е то тя ло: „Аз вли зам в сту ди о то ка то дра ма тург, из бяг вай ки от ро ля та 
на „вън ш но то око“. Също ка то та н цьо ри те и хо ре огра фа, аз вли зам, за да 
от крия (но во) тяло. Това е най-важ на та за да ча на тан цо вия дра ма тург – 
непре къс на то да из с лед ва въз мож ни ма ни феста ции на се тив но то“21.

Щри хи ра ни те тук по со ки на раз ви тие на дискур са вър ху дра ма тур ги я та в 
по ле то на съв ре мен ния танц ка то прак ти ка, впи са на в твор ческия про цес, 
са по ка за тел ни за един нов на чин на мис ле не и ак ти ви ра не на по тен ци-
а ла за про из веж да не на зна че ния чрез/през/в тя ло то22. Той изо бил ст ва 
от мно жест во опи са ния и при ме ри за ра бо тен про цес, ко и то не под ле-
жат на сне ма не под общ зна ме на тел и не да ват ед ноз на чен от го вор за 
ус лож не но то от но ше ние меж ду хо ре огра фия и дра ма тургия. Фактът, че 
е по ро ден пър во на чал но от стра на на прак ти ка та, го де мон ст ри ра ка то 
стре меж за ут вър ж да ва не и ос мис ля не на ед но но во про фе си о нал но 
по ле (то ва на тан цо вия дра ма тург). Но от въд та зи мо ти ва ция при чи-
на е и лип са та на из с лед ва на исто ри ческа тра ди ция на дра ма тур ги я та 
на тан ца, на ня ка къв исто ри чески „ка нон“, по доб но на то зи в те а тъ ра, 
кой то мо же да слу жа за от прав на точ ка и ре фе рент. Зато ва и ве че през 
пос лед но то де се ти ле тие все по ве че уси лия се на соч ват към раз ре ша ва-
не то на въпро са за ней на та „ге не а ло гия“. Те це ле по ла гат от де ля не то ѝ 
от исто ри я та на по ня ти е то дра ма тур гия, об вър за но с те а търа. Така по 
ана ло гия на „За по е ти ческо то из куст во“ на Аристо тел Ка та лин Трен че ни 
по соч ва ка то пър во съ чи не ние, ко е то се за ни ма ва с въпро си за по е ти ка та 
на тан ца, не го ва та ком по зи ция и струк ту ра – „Вър ху тан ца“ на Лу ки ан 
от Са ма со та от 2. в. сл. Хр. Но как то са ма та ав тор ка приз на ва, тан цът, в 
срав не ние с те а тъ ра, от но си тел но къс но по лу ча ва приз на ние на са мосто-
20  Cvejic, B. The Ignorant Dramaturg. h  p://sarma.be/docs/2864 (пос лед но по се-

ще ние: 29.10.2017).
21  Ан д ре Ле пе ки в из каз ва не в диску сия за дра ма тур ги я та на тан ца, пуб ли ку-

ва на на h  p://sarma.be/docs/2869 (пос лед но по се ще ние: 29.10.2017).
22  Все пак важ но е да се има пред вид, че про фи лът на фи гу ра та на дра ма тур га 

и на чи нът на осъ щест вя ва не на дра ма тур гич на та прак ти ка ка то част от твор-
ческия про цес се раз ли ча ват в раз лич ни те кон тексти. Тук се по зо ва вам на 
дискурс, кой то е раз вит ос нов но на ба за та на прак ти ки и про це си на ед ни от 
най-сил ни те тан цо ви сце ни в Ев ро па ка то те зи на Гер ма ния и Бел гия, кол ко то 
и да са ин тер на ци о на ли зи рани. Този дискурс във Фран ция напри мер стои 
по по-раз ли чен на чин, как то и в Бъл га рия, къ де то поч ти не е застъпен.
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я тел на фор ма на из куст во. В то зи сми съл Су за не Тра уб има ос но ва ние да 
ло ка ли зи ра мо мен та на раз ви тие на мо дер но то схва ща не за дра ма тур гия 
и не го во то нав ли за не в тан ца през 18. в.23, ко га то тан цо во то пред став-
ле ние по лу ча ва ста тут на са мосто я те лен сце ни чен ху до жест вен факт. 
Това съ би тие е об вър за но с не го во то про фе си о на ли зи ра не (ус по ред но 
с из куст во то на те а тъ ра), от де ля не то му от двор цо ва та пред ста ви тел ност 
и най-ве че с ре фор ма та на дейст ве ния ба лет (ballet d’action), свър за на с 
име то на Жан-Жорж Но вер. В сво и те „Пис ма за тан ца“ (1760) френ ски ят 
хо ре ограф и те о ре тик се застъп ва за пред ста вя не в ба ле та на сю жет но, 
дра ма ти ческо дейст вие пос ред ст вом ек с пре сив ни дви же ния и жесто ве, 
из гра де ни вър ху му зи кал на пар ти ту ра, ко е то да за ме ни фор ма та му на 
„без съ дър жа тел ни сце нич ни но ме ра“. Посред ст вом те ат ра ли зи ра не то 
на кла си ческия танц и по ла га не то му въз ос но ва на сю жет но дейст вие 
в не го ве че се раз ви ва и по ня ти е то за хо ре огра фия ка то ком по зиция. 
От гра фи чен за пис на дви же ния в кон тек ста на со ци ал ния и двор цо вия 
танц в дейст ве ния ба лет хо ре огра фия за поч ва да оз на ча ва съз да ва не 
и струк ту ри ра не на дви же ния с из ра зи тел на стой ност към му зика. Като 
фор ма на репре зен та ция ба ле тът тряб ва да обе ди ня ва раз лич ни те части 
на дра ма та – дейст вие, ха рак тер и чув ст во, а не го ви ят ус пех за ви си най-
ве че от из бо ра на те ма и от ця лост на та под ред ба на не го ви те ком по-
нен ти. В сво и те съ чи не ния по те о рия и прак ти ка на из куст во то на тан ца, 
как то и с мно жест во из чер па тел но опи са ни сце на рии на ба ле ти „Но вер 
съста вя пър ви те ос нов ни про из ве де ния за тан цо ва та дра ма тур гия, ко и-
то поста вят цен т рал ни въпро си за на чи на на из пъл не ние, об раз и ро ля, 
репре зен та ция и въп лъ ще ние, тан цо ви тех ни ки и из раз ност“24. Значе ни-
е то на дра ма тур ги я та ка то сю жет на ос но ва на тан ца и ней ни ят „пре вод“ 
в хо ре огра фи я та на сце нич но дейст вие до ми ни рат тан цо ва та прак ти ка 
до края на 19. в., ко га то пи о не ри те на съв ре мен ния танц в есте ти чески те 
те че ния на но вия сво бо ден танц, нем ския из ра зен танц и аме ри кан ския 
modern dance си поста вят за цел да ут вър дят са мо то дви же ние ка то не за-
ви сим и са мосто я те лен език от въд на ра тив ността. Тук ве че исто ри я та на 
дра ма тур гич но то мис ле не в тан ца се раз к ло ня ва на мно жест во по со ки 
и ин ди ви ду ал ни под ходи. Поддър жа щи все пак кон цеп та за „естест ве-

23  Вж. Susanne Traub. Tanzdramaturgie – eine kri  sche und diskursive Praxis. 
h  p://www.transfabrik.com/blog-ar  cle/?blog_id=21 (пос лед но по се ще ние: 
1.11.2017).

24  Пак там.
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но то, при род но то тя ло“ (Ру ди Лер манс) и ед на есен ци а лист ка пред ста ва 
за дви же ни е то в тан ца, тях на та ло ги ка до го ля ма сте пен се син те зи ра 
в раз гра ни че ни е то, ко е то те о ре ти кът на нем ския из ра зен танц Ру долф 
Ла бан пра ви меж ду те ат рал на и тан цо ва дра ма тур гия25: ако в ос но ва-
та на те ат рал на та дра ма тур гия е на ра ти вът, то ос нов ни ят дви га тел на 
тан цо ва та дра ма тур гия е „вът реш но то, емо ци о нал но пъ те шест вие“ на 
из пъл ни те ля; за то ва и тя е сред ст во за пости га не на ек с пре сив ност на 
тя лото. Въпре ки че раз ви ват но ви фор ми на пред ста вя не и дви жен чески 
език, при ла гай ки раз но род ни дра ма тур гич ни ос но ви и под хо ди, те 
оста вят в рам ки те на ед на ут вър де на от Прос ве ще ни е то дра ма-ти ческа 
па ра диг ма и в тан ца, за ко я то дви же ни е то на тя ло то е естест вен знак 
и из раз на ду ша та; те до ба вят – и на енер ги и те, ко и то са в ос но ва та на 
чо веш ко то би тие и пси хика.

С нав ли за не то в тан цо во то пред став ле ние на стра те гии от пър фор ман са 
и пър фор ман с-ар та от 60-те го ди ни на сам и в кон тек ста на „пост д ра-
ма ти чен об рат“ в из пъл ни тел ски те из куст ва въз ник ват но ви фор ми на 
съв ре ме нен танц и фи зи чески те а тър, в ко и то на пър во място се раз би ва 
есте ти ческа та ло ги ка на репре зен та ци я та, а то ва има след ст вие в раз лич-
ни по соки. Движе ни е то в тан ца, в то ва чис ло и дис цип ли ни ра щи те тя ло то 
струк ту ри на кла си ческия тре нинг и на тех ни ки, раз ви ти от исто ри ческия 
мо де рен танц, все по ве че се пол з ват ка то ма те ри ал за де кон ст ру и ра не, 
ка то ед нов ре мен но с то ва се „ут вър ж да ват но ви фор мал ни прин ци-
пи на дви же ни е то, до ри през (…) фраг мен ти ра не об ра за на тя ло то“26. 
Най-об що из ве де но то по ня тие за хо ре огра фия ка то струк ту ри ра но във 
вре ме то и прост ран ст во то дви же ние на тя ло то вър ху му зи ка гу би сво-
я та из чер па тел ност и все об ща ва лид ност. Както от бе ляз ват Ханс-Тийс 
Ле ман и Пат рик При ма ве зи, „дра ма тур ги я та в тан ца и пър фор ман са 
ве че не е огра ни че на от раз каз ва не на исто рии пос ред ст вом слож но 
из гра де ни дви же ния“ и хо ре ограф ски струк тури. Нова тор ски фор ми на 
съв ре ме нен танц из хож дат от реф лек сив но от но ше ние към са мия акт на 
пред ста вя не, при ко е то раз но род ни еле мен ти ка то текст, му зи ка, танц, 
из пъл ни те ли, тя ло, прост ран ст во, вре ме, ос вет ле ние… фун к ци о ни рат 
ка то рав нопра вен ма те ри ал от въд йе рар хич на та ор га ни зи ра ност ед ни 
спря мо други. Това поста вя и зри те ля в ка чест ве но но ва по зи ция – той 

25  Цит. по Trencsényi, K. Op. cit., 207.
26  Lehmann, H.-T., Primavesi, P. Dramaturgy on Shi  ing Grounds. – Performance 

Research, 14, 2009, 4.
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ста ва „по-ско ро сви де тел на сце нич ни съ би тия, от кол ко то зри тел на 
дейст ве ни си ту а ции“27, ко е то ус лож ня ва и дра ма тур гич но то мис ле не 
по от но ше ние ор га ни зи ра не на про це си те на въз при е ма не и сред ст ва та 
за пости га не на въз действие. Един от во де щи те ар тисти в съв ре мен ния 
танц – Джо на тан Бъ ро уз, обоб ща ва: „дра ма тур гията опис ва ниш ка та 
на зна че ние, фи ло соф ско то на ме ре ние или ло ги ка, ко и то поз во ля ват 
пуб ли ка та да при е ме и да обе ди ни в ед но един но ця ло раз пръс на ти те 
ука за ния и сле ди, ко и то им да ваш, ка то ги свър же с дру ги точ ки на съ-
от на ся не и съ дър жа ния в по-го ле мия свят“28.

И тук ве че тряб ва да поста вим ос нов ния въпрос, на кой то це ли ят то зи 
об зор бе ше под чи нен: мо же ли да из ве дем ня как ви ос нов ни прин ци пи 
на дра ма тур ги я та в танца? Къде се ло ка ли зи ра тя в са мо то пред став-
ление? Как мо жем да под хож да ме към дра ма тур ги я та ка то ана ли ти чен 
ин ст ру мен та ри ум за ана лиз на съв ре мен ни фор ми в танца?

Съв ре мен на та дра ма тур гия на тан ца се оказ ва ед но ком п ле к с но по ле, 
ко е то труд но мо же да се об вър же с един-един ст вен ме тод, струк ту ра или 
те ория. Мари а не ван Кер ко вен ко мен ти ра, че: „Меж ду дра ма тур ги я та 
на те а тъ ра и дра ма тур ги я та на тан ца ня ма съ щест ве на раз ли ка, въпре ки 
раз ли чи я та в при ро да та и исто ри я та на ма те ри а ла, кой то те из пол зват. 
Нейни те ос нов ни за да чи са: ов ла дя ва не то на струк ту ри, пости га не то на 
пог лед вър ху ця ло то, про ник ва не в не об хо ди мия под ход към ма те ри-
а ла, не за ви си мо от не го вия про из ход – би ло той ви зу а лен, му зи ка лен, 
тек сто ви, фил мов, фи ло соф ски и т.н.“29. Това всъщ ност е еди най се та та от 
об що два най сет те ѝ те зи вър ху съв ре мен на та дра ма тургия.

Но все пак ми се иска да се опи там да прос ле дя в из б ра ни тан цо ви 
пред став ле ния от програ ма та на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско ля то“ оне зи стра те гии в дра ма тур ги я та в тан ца, ко и то ек с п-
ли цит но ра бо тят с нея ка то реф лек сив на и кри ти ческа прак ти ка. А то ва 
оз на ча ва, ко и то от кри то ра бо тят със си ту а ци я та на пред ста вя не и пре-
ос мис лят кон вен ци и те на тан ца. В тях мо гат да се раз поз на ят места на 
но ва тор ст во в съв ре мен ни те раз ви тия на то ва из куст во, пред ста ве ни и 
в бъл гар ски кон текст.

27  Traub, S. Op. cit.
28  Burrows, J. A Choreographer’s Handbook. London & New York, 2010, 46.
29  Van Kerkhoven, M. Looking Without a Pencil in the Hand. – Op. cit., 146.
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III. ДРАМАТУРГИЯТА В ТАНЦА КАТО РЕФЛЕКСИВНА И 
КРИТИЧЕСКА ПРАКТИКА: ПРИМЕРИ ОТ ПРОГРАМАТА НА 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

Ед но от го ле ми те съ би тия през пос лед ни те из да ния на фести ва ла бе-
ше пред ста вя не то за пър ви път в Бъл га рия на нем ския тан цов ар тист 
Рай мунд Хог с хо ре огра фи я та „Един сле до бед“ през 2012 г. Хог съз да ва 
пред став ле ни е то през 2008 г. ка то со ло за та н цьо ра Ема ну ел Егер монт, 
вдъх но ве но от хо ре огра фи я та на Вац лав Ни жин ски „Сле до бе дът на един 
фавн“ по му зи ка на Де бюси. Исто ри я та на 20. век, как то и на зна чи ми 
про из ве де ния от ба лет ния ре пер то ар в ка чест во то им на сим вол ни 
тран с фор ма ции на чо веш ко то тя ло и на кул тур на па мет не из мен но 
при съст ват ка то от прав на точ ка в хо ре ограф ска та прак ти ка на Хог. Той 
из граж да мно го спе ци фич на и от ли чи тел на есте ти ка, из хож да ща от 
тра ди ци и те на нем ския тан цов те а тър и по е ма ща в се бе си вли я ния от 
„ри ту ал на та стро гост на япон ския те а тър, ком би ни ра на с аме ри кан ския 
пър фор манс-арт, нем ския ек с пре си о ни зъм и соб ст ве ния му ин те рес 
към чо веш ки те чув ст ва и со цио-по ли ти чески състо я ния“30. „Един сле-
до бед“ но си ней ни те ха рак те ристи ки ка то ми ни ма листич но и естет ско 
пред став ле ние с фе ти ши зи ра но от но ше ние към де тай ла, про из ли за що 
от съз на ние за не го ва та си ла да съз да ва есте ти ческо пре жи вя ва не, да 
от ва ря прост ран ст во за въз при я тия и асо ци а ции, да от к люч ва се тив ния 
опит и да ре зо ни ра в съз на ни е то на зри те лите.

На из ряд но чер на та го ла сце на не под виж но ле жи тя ло то на из пъл ни-
те ля Ема ну ел Егер монт меж ду две стък ле ници. Раймунд Хог се по я вя ва 
в ежед нев но об лек ло, с бо си кра ка и с кон цен т ра ци я та, не ут рал на та 
фор мал ност и се ри оз ност та на це ре мо ни ал-майстор вни ма тел но на ли ва 
бя ла теч ност – мля ко – в две те стък ле ни ци, след ко е то на пуска сце на та 
и заста ва встра ни, от къ де то ще наб лю да ва случ ва що то се на нея. Позна-
ти те неж ни и при мам ли ви зву ци на ком по зи ци я та на Де бю си нах лу ват 
в нея. Бавно тя ло то на из пъл ни те ля пре ми на ва в дви же ние с ми ни мал ни 
дейст вия ка то пов ди га не и сне ма не на крак и на ръ ка на из пъ на то то му 
тяло. Жесто ве те при е мат фор ма та на ха рак тер ни те за фав на на Ни жин-
ски дви же ния на ръ ка та в про фил, с от чет ли ви пра ви и на се че ни линии. 
Егер монт бав но очер та ва тя ло то си с ръ ка и посте пен но се из пра вя, ка то 

30  Из каз ва не на нем ския тан цов из с ле до ва тел Ге ралд Зиг муд (Gerald Siegmund), 
ци ти ра но на сай та на хо ре огра фа: www.raimundhoghe.com/english.php.
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ед нов ре мен но плав но и ме ха нич но въз про из веж да еле мен ти от ори ги-
нал на та хо ре огра фия с дъл ги па у зи, пре къс ва ния и пре хо ди меж ду тях. 
В раз лич ни кон фи гу ра ции, ва ри а ции и по зи те ще про дъл жат да из ме-
нят тя ло то и прост ран ст во то и на друг му зи ка лен фон, ид ващ ос нов но 
от пес ни за жен ски глас и ор кестър на къс ния ро ман тик Густав Ма лер, 
и накрая се зав ръ щат от но во при зна ко во то про из ве де ние на Де бю си и 
ти ши ната. Танцът се раз ви ва пред не из мен но то фи зи ческо при съст вие 
на не го вия ав тор Рай мунд Хог, кой то пе ри о дич но из ли за на сце на та и 
пре на реж да стък ле ни ците. Пред не го вия пог лед из пъл ни те лят из г леж да 
ка то про ек ция на ви де ние, а сце на та – ка то прост ран ст во на ма те ри а ли-
зи ра не на вспом ня не на дви же ния, усе ща ния, на ня как во не яс но ми на ло 
в опи та му да се слу чи на ново.

Хо ре огра фи я та „Един сле до бед“ не след ва на ра тив ни или хо ре ограф-
ски кон венции. Отдел ни те еле мен ти – ка то дви же ние, му зи ка, обек ти, 
прост ран ст во, са све де ни до ос но ва та си – те при съст ват ед нов ре мен но 
и изо ли ра но ед ни от дру ги, в па ра лел ни и нас лаг ва щи се рав ни ни, ка то в 
про це са на ней но то про ти ча не меж ду тях въз ник ват фи ни асо ци а тив ни 
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„Един сле до бед“ – кон цеп ция и ре жи су ра: Рай мунд Хог, Ком па ния „Рай мунд 
Хог“, Гер ма ния, 2008
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връз ки и от но шения. Тук би мог ло да се от кро ят ня кол ко дра ма тур гии, 
дейст ва щи на раз лич ни ни ва – дра ма тур гия на дви же ни е то, на му зи ка та, 
на прост ран ст во то, на въз при я ти я та – и фун к ци о ни ра щи в ед на ця лост-
на дра ма тур гия на пред став ле ни ето. След вай ки на со ки те на Ма ри а не 
ван Кер ко вен, ще за поч на с един не ин клю чов ас пект – под хо да към 
ма те риала.

Заг ла ви е то „Един сле до бед“ раз т ва ря ин тер тек сту ал на мре жа от от но-
ше ния с ве че слу чи ли се ем б ле ма тич ни в исто ри я та на тан ца, му зи ка та и 
ли те ра ту ра та про из ве дения. Дирек т на та ре фе рен ция към исто ри ческо то 
про из ве де ние „Сле до бе дът на един фавн“ е за ло же на в заг ла ви е то, ко-
е то до ри не до из ри ча ори ги на ла; за ло же на е в му зи ка та, ко я то слу жи 
ка то рам ка на по ре ди ца от дру ги, ня ма щи ни що об що с нея про из ве-
де ния; при съст ва в об раз ност та на от дел ни дви же ния ка то от къс ле чен 
раз поз на ва ем ци тат на ле ген дар но то из пъл не ние на Ни жински. Хог не 
се стре ми да поста ви на но во „Сле до бе дът на един фавн“, да „напра ви 
не що“ с то ва про из ве дение. Авто рът хо ре ограф го пол з ва по-ско ро ка то 
от прав на точ ка, ко я то от к люч ва лич но, ин тим но ме ди та тив но пре жи вя-
ване. Тук тан цът не след ва сю же та в по е ма та на Ма лар ме, а най-ве че 
за им ст ва ха рак те ристи ки на дви жен ческия език на Ни жински. Хог по ла га 
ед ноз нач ни те препрат ки към не го ся каш за да ак ту а ли зи ра един спо мен, 
скла ди ран в кул тур на та и емо ци о нал на па мет, ка то го оста вя да ре зо-
ни ра в насто я ще то, в ко е то ре ал но от съст ва, в ко е то мо же да при съст ва 
един ст ве но ка то алю зия, наст ро ение… Това вспом ня не е ка то обе ща ние 
и же ла ние за ня как ва нас ла да (нас ла да та на фав на?), ко я то оба че ня ма 
да по лу чи поз на та та и очак ва на репре зен та ция на сце ната. Бавност та 
на дви же ни я та и до ми ни ра ща та ста тич ност на тя ло то раз т ва рят прост-
ран ст во за въз при я ти я та и то се раз гръ ща в тях. Тук дра ма тур ги я та на 
му зи ка та има важ но зна чение. Тя е из гра де на ка то ко лаж от раз лич ни 
про из ве де ния от ро ман тиз ма и им пре си о низма. Те фун к ци о ни рат ка то 
се ти вен и асо ци а ти вен ма те ри ал, съз да ват плът на и на си те на ат мос фе ра 
на дра ма ти зъм и ли ри зъм, как то и под сказ ват раз лич ни те ми ка то ме-
лан хо лия, тъ га, кра со та и усе ща не за край ност, за смър т ност, ко и то ка то 
клю чо ви ду ми пре ми на ват през тек сто ве те на Ма ле ро ви те пес ни. В свое 
ин тер вю Рай мунд Хог твър ди, че в из бо ра на во кал на му зи ка в сво и те 
пред став ле ния съз на тел но се стре ми гла сът на пе е щия да не съв па да с 
по ла на из пъл ни теля. Причи на та за то ва най-ве ро ят но е да се из бег не ди-
рек т но то об вър з ва не меж ду тях; да се из бег не му зи ка та да се въз при е ме 
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ка то ек с пре сия на из пъл ни те ля, ко е то ве че на ла га ня как ва емо ци о нал на 
из ра зи тел ност на са ма та хо ре ография. На не го му е по-важ но му зи ка та 
да е ка то кон текст, ка то прост ран ст во на пре жи вя ване. Струк ту ра та на 
ця ло то пред став ле ние се състои ка то по ре ди ца от сце ни в не йе рар хич на 
под ред ба, ка то вся ка сце на ся каш из граж да през дви же ни е то об ра зи и 
раз лич на жи ва кар ти на на му зи ка лен фон. Отно ше ни я та меж ду му зи ка 
и хо ре огра фия са по-ско ро вън ш ни: те се прес ре щат, ко га то дви же ни-
я та въз про из веж дат не струк ту ра та на му зи ка та, не тол ко ва ри тъ ма 
(по-ско ро фра зи те), а раз лич ни ка чест ва на ней но то зву че не, свър за ни 
с прост ран ст ве ност, плав ност, ряз кост, из вив ки и т.н., как то и ня как во 
впи са но и съз да ва но от нея усе ща не за вре ме, тра е не, тем по рал ност. 
И тук дости га ме до дра ма тур гия на дви же ни ето. Движен чески ят език е 
ми ни ма листи чен и в не го вся ко пов ди га не и дви же ние на от дел ни части 
от тя ло то, пре ми на ва не от ед но към дру го, от по за в по за, през прост-
ран ст во то или пък за вър т ва не, е от кро е но, е от са мосто я тел но зна чение. 
Зато ва и е из пъл не но с из к лю чи тел на пре циз ност, с яс ни ге о мет рич ни 
ли нии и фор ми, до ри с из вест на ме ха нич ност, ка то тя ло то е пре дим но 
стег на то, а ли це то – бе зиз разно. Вече ка то чисто дра ма тур гич ни прин-
ци пи в хо ре огра фи я та мо гат да се от де лят ре ду ва не меж ду дви же ние 
и ста тич ност, как то и пов то ря е мост на от дел ни дви же ния и жесто ве. 
И тук Хог при ла га из к лю чи тел но ха рак тер ния за не го под ход към дви-
же ни е то и тан ца ка то ма те ри ал, ка то за ме ня по то ка и вир ту оз ност та на 
ба ле та с ико но мия на дви же ни е то, тъй ка то дейст ви я та и жесто ве те са 
ре ду ци ра ни и раз тег ле ни във вре мето. Впис ва не то на не под виж ност та 
в хо ре огра фи я та, ней но то фраг мен ти ра не на от дел ни дви же ния, из пъл-
не ни бе зиз раз но, плав но или на се че но, как то и бав ност та ще се ока жат 
от клю чо ви те стра те гии и в дра ма тур ги я та на въз при я ти я та, как то ще 
ви дим, ко и то неж но се по веж дат към ед но съ зер ца тел но състо яние. 
Драма тур ги я та на прост ран ст во то го прев ръ ща в „жив“ еле мент – то е в 
непре къс нат про цес на съз да ване. Това се случ ва с пе ри о дич но то пре-
под реж да не на обек ти те (две те стък ле ни ци) в прост ран ст во то, ко га то 
Рай мунд Хог из ли за на сце ната. По то зи на чин те непре къс на то про ме нят 
рам ка та око ло об ра за на дви же ни е то и на тя ло то на из пъл ни те ля. И не-
що друго. Дейст ви е то на ав то ра хо ре ограф фун к ци о ни ра ка то ефект на 
от ст ра не ни е то, ак цен ти рай ки вър ху случ ва не то на сце на та ка то про цес 
тук и сега. То дистан ци ра, за да ва ед на пер с пек ти ва на наб лю де ние, но 
съ щев ре мен но и я пер со на ли зи ра в него. Този жест на пер со на ли зи ра-
не се пре пот вър ж да ва и накрая, ко га то Хог „под пис ва“ сце на та с бя ло-
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то раз ля но мляко. Риту ал ност та и кон цен т ра ци я та, с ко и то из пъл ня ва 
дейст ви я та, всмук ват вни ма ни е то, ан га жи рат въз при я ти я та до сте пен, в 
ко я то зри те лят ста ва съз на те лен за тях, за съ би тий ност та на сце нич ния 
факт и сам се бе си пре жи вя ва ка то наб лю дател. Рабо та та с обек ти те тук 
при над ле жи и в още един план към рав ни на та на дра ма тур ги я та на въз-
при я ти я та, до кол ко то те (две те стък ле ни ци) ста ват сво е об раз на от прав на 
точ ка за тях. Тук ве че сми съ лът се ар ти ку ли ра на сим вол но ни во – бя ла та 
теч ност, мля ко то, наб лю да ва не то на не го во то на ли ва не про из веж да 
ня ка къв пре чист ващ ефект, зав ръ ща не към ня как во не вин но, по-чисто 
(мо же би ин сти н к т ив но свър за но с дет ст во то) състо я ние, през ко е то ся-
каш Хог ка ни зри те ли те да наб лю да ват ри ту а ла-танц-дейст вие на сце ната.

Как би мог ло да се обоб щи ця лост но то впе чат ле ние и ця лост ни ят сми-
съл, про из ве де ни от дра ма тур ги я та на тан цо во то пред став ле ние „Един 
сле до бед“? В не го из пъл ни те лят Ема ну ел Егер монт при съст ва на сце на та 
ка то прост ран ст во, все ле но от па мет, спо мен, от ми на ло, ко е то ни ко га 
не мо же да се въз про из ве де и въз ста но ви; от съст ви е то му от к люч ва ме-
лан хо лия и съз да ва прост ран ст во за пре жи вя ва не на зри те ля. В как во 
се състои ней на та реф лек сив ност и кри ти ческа пер с пек тива? На пър во 
място, във фо ку са вър ху са мо то про ти ча не на пред став ле ни е то ка то 
про цес на случ ва не тук и се га, във вре ме то и прост ран ст во то. В от но-
ше ни е то към ма те ри а ла (как то исто ри ческия – „Сле до бе дът на един 
фавн“, та ка и ка то сце нич ни ком по нен ти: тя ло, дви же ние, му зи ка, текст, 
обек ти и от но ше ни е то по меж ду им). Хог ра бо ти с неста бил ни и от во ре ни 
оз на ча ва ния, ко е то под ка ня зри те ля да го на се ли със свои асо ци а ции и 
пре жи вя ва ния, със свои „афек тив ни мо мен ти“ (Ге ралд Зиг мунд). Подхо-
дът към тем по рал ност та – кон цен т ра ци я та вър ху не под виж ност та или 
бав ност та, вър ху пре жи вя ва не то на са мо то вре ме ка то тра е не, ак ти ви ра 
по ле за су бек ти вен опит и са мопре жи вя ва не на соб ст ве ни те въз при я тия в 
про цес. А в как во е за ло же на кри ти ческа та пер с пек ти ва в дра ма тур ги я та 
на „Един сле до бед“? Отно во в от но ше ни е то към вре ме то, към мо мен та, 
ка то съз да ва ед но ме ди та тив но есте ти ческо пре жи вя ва не, един оа зис за 
се ти ва та и съз на ни е то, от къс вай ки ги от за бър за ност та на ежед нев но то 
съ щест ву ва не, ори ен ти ра но към непре къс на та про дук тив ност и ефек-
тив ност. Но тя е на со че на и към са ма та ме дия на тан ца – по пре зум п ция 
тя ло то, дви же ни е то, – и към не го во то опре де ле ние ка то есте ти ческа 
форма. Раймунд Хог е от зна чи ми те ар тисти в съв ре мен ния танц днес 
и за ра ди ед но во де що ка чест во на не го ви те хо ре огра фии и есте ти ка, 
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из тък на то от Ви да Мид ге лоу: „Хог пре диз вик ва зри те ля да пре ос мис ли 
сво и те очак ва ния и цен ности. (…) Той раз ши ря ва кон цеп ци и те за то ва 
как во е танц и как во оз на ча ва да тан цу ва ме“31. Драма тур ги я та в тан ца 
за поч ва още от са ма та спе ци фи ка на те ла та на из пъл ни те лите. Тяло то 
на Хог, с очер та ни я та на ха рак тер на та му гър би ца, вна ся дру гост, раз-
лич ност на тан цо ва та сцена. То из ли за от въд нор ма та на ба ле та (към 
кой то препра ща в ра бо ти те си, в то ва чис ло и в „Един сле до бед“), от въд 
кон вен ци и те на репре зен та ци я та на тя ло то в тан ца, ко е то е ви на ги ка то 
ед на иде ал на форма. Дока то Хог насто я ва на не го ва та кон кре ти ка и на 
пра во то вся как ви те ла да мо гат да са на сце на та, ка то деста би ли зи ра 
при пис ва ни те им йе рар хич ни и есте ти чески стой ности.

Реф лек сив ни ят и кри ти чески под ход в дра ма тур ги я та на тан ца се от кри ва 
и в пред став ле ни е то от две части „Лек ция за пет па ри / Пи е са за кра ва та“ 
на бри тан ския хо ре ограф и та н цьор Джо на тан Бъ ро уз в сът руд ни чест во 
с ита ли ан ския ком по зи тор Ма тео Фар джи он, пред ста ве но на Меж ду на-
род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ от но во през 2012 г. Те го 
на ри чат ду ет и въпре ки че на пръв пог лед не мо же да се съ от не се към 
из куст во то на тан ца, те насто я ват за не го ва та връз ка с хо ре огра фи я та и 
го пред ста вят ос нов но в кон тек ста на съв ре мен ния танц и пър фор манс. 
Връз ка та с из куст во то на тан ца не пре ми на ва през очак ва но то от не-
го по зи ци о ни ра не на тя ло то и из ра зи тел но то дви же ние ка то ос нов на 
ме дия (въпре ки че в „Пи е са за кра вата“ Бъро уз, сам бивш та н цьор в 
лон дон ския Крал ски ба лет, и в ком па ни я та на хо ре огра фа Уи лям Фор-
сайт, из пъл ня ва и ня кои тан цу вал ни дви же ния). Тя се състои по-ско ро в 
из граж да не то на пред став ле ни е то вър ху хо ре ограф ски прин ци пи, ко и то 
взе мат тра ди ци он на та де фи ни ция за хо ре огра фия ка то струк ту ри ра не 
на дви же ние по му зи ка съв сем бук вал но, огол вай ки я по не о би ча ен 
на чин до ос но ви, ед нов ре мен но с рес пект и с игро ва удо вол ст ве ност. 
И тук ве че нав ли за ме във въпро са за при ло же ния от Бъ ро уз/Фар джи-
он дра ма тур ги чен прин цип в „Лек ция за пет па ри / Пи е са за кра ва та“, 
раз ли чим в под хо да към ма те ри а ла на пред став ле ни е то, в то ва чис ло и 
към са ма та си ту а ция на пред ста вяне. Изход ни ят ма те ри ал от но во, как то 
при Хог, е про из ве де ние от друг ав тор (всич ко е от крад на то! – с ху мор 
за я вя ват те) – „Лек ция вър ху ни що то“ на Джон Кейдж, за пи са на и стро го 

31  Midgelow, V. Reworking the ballet. S  llness and queerness in Swan Lake, 4 
Acts. – In: The Routledge Dance Studies Reader. (Ed. Giersdorf, Y. W. and O’Shea, 
J.), London & New York, 2010, 54.
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ком по зи ра на ка то пар ти ту ра за из пъл не ние, в ко я то той из ла га сво и те 
въз г ле ди за ком по зи ци я та, ока за ли сил но вли я ние вър ху раз ви ти е то 
на тан ца и пър фор ман са през вто ра та по ло ви на на 20. век и до днес. 
След вай ки стрик т но пар ти ту ра та ка то му зи кал на ком по зи ция, Бъ ро уз и 
Фар джи он я пре веж дат ка то рит ми ческа струк ту ра на сво е то из пъл не ние, 
съз да вай ки един из к лю чи тел но оча ро ва те лен, ост ро у мен и на ход чив 
„танц“ с ду ми, му зи ка, об ра зи (про жек ти ра ни ду ми) и обек ти (листо ве 
хар тия, кра ви-играч ки, му зи кал ни ин ст ру мен ти). В „Лек ция за пет па ри“ 
те сто ят зад два микро фо на пред го лям екран и ос нов но то фи зи ческо 
дейст вие/дви же ние тук е го во ре не то, из го ва ря не то на тек сто во-му зи-
кал на та пар ти ту ра в рит ми чески те струк ту ри, за бър за но или за ба ве но, 
рит мич но или из вън ри тъм, с не о чак ва ни па у зи на погреш ни места и т.н. 
Това се случ ва на фо на на пи а но му зи ка, ко я то съ що е „от крад на та“, или 
по-ско ро пре ве де на през струк тур ни те прин ци пи на Кейдж ком по зи ция 
на Шу берт. Форма та и ком по зи ци я та на ду е та до го ля ма сте пен за да ват 
и съ дър жа ни е то на сво е об раз на та „лек ция“, ко я то в са мо реф лек си вен 
жест ко мен ти ра то ва, ко е то те пра вят в мо мен та, не го ви те прин ци пи, 
об вър за ни те с тях въз при я тия, те о ре тич ни идеи и по нятия. Всич ки еле-
мен ти са под чи не ни на стрик т на рит ми ческа струк ту ра, ка то хо ре огра-
фи я та се състои в от но ше ния, въз ник ва щи меж ду тях: „хо ре огра фи я та е 
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„Опер вил“ – ек с пе ри мен тал на опе ра от Иво Дим чев, Фон да ция Humarts, 
Impulstanz, Kaaitheater – Бъл га рия/Авст рия/Белгия, 2015
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от но ше ни е то меж ду ри тъ ма на то ва, ко е то се чу ва, и ви зу ал ния ри тъм“ 
на по я вя ва щи те са на екран от дел ни ду ми и фра зи, твър дят Бъ ро уз/Фар-
джион. Но в нея, не мо же ина че, след ка то се след ва Кейдж, са впи са ни 
съ що ти ши на та и прин ци път на слу чай ност та – в сво бод но то па да не на 
листо ве те хар тия, ко и то из пъл ни те ли те пускат на по да, след ка то са ги 
из че ли; в об ръ ща не то им към екра на в про из вол ни мо мен ти, в непри ну-
де но то зас ми ва не и т.н. Те из пол з ват съв сем прости еле мен ти, ли ше на от 
вся как ва зре лищ ност – до ри сце на та из г леж да ка то ед на ра бот на сре да, 
оба че ра бо тят с тях с впе чат ля ва ща вир ту оз ност, из мам на ле ко та, удо вол-
ст вие и не из мен но чув ст во за хумор. То се раз вих ря в „Пи е са за кра ва та“, 
в ко е то съ ща та струк ту ра, за е ма на от Кейдж, се при ла га вър ху не що ка то 
нон сенс иди лич на пи еска за ня кол ко кра ви-играчки. Тук обек ти, дви же-
ние, звук са на пъл но пъл ноправ ни, вза им но за ме ня е ми, в суб вер сив но 
от но ше ние към ези ка, обе ди не ни един ст ве но от стро га струк тура. Тя ся-
каш про ти во ре чи на от во ре ния под ход към сце нич на та си ту а ция и към 
пуб ли ка та, с ко я то из пъл ни те ли те се на ми рат в непре къс на то об щу ване. 
Драма тур ги я та на пред став ле ни е то, под чи не на на пре циз но из гра де ни 
ком по зи ци он ни прин ци пи, ко и то да ват прост ран ст во и за сво бо да та и 
слу чай ност та, на соч ва, сен си би ли зи ра вни ма ни е то на зри те ли те към 
въз при е ма не изоб що на струк тур ни мо де ли. В сво е то съз на ние и лич ни 
ин тер пре та ции все ки има сво бо да та да ги пре не се от микро кос мо са на 
пред став ле ни е то на ед но макро ни во, на ни во ор га ни зи ра ност на соб-
ст ве ни те въз при я тия, на от но ше ни я та меж ду не ща та и све та око ло нас.

В ек с пе ри мен тал на та опе ра „Опер вил“ на Иво Дим чев (2015) дра ма тур-
ги я та ка то реф лек сив на прак ти ка се про я вя ва най-ве че ка то ра ди кал на 
(в сми съл на край на чиста фор ма) „ра бо та“ с дейст ве ни и съ би тий ни 
струк ту ри, от ко и то е съста ве на хо ре огра фи я та на то ва не о би чай но (как то 
е оби чай но за ав то ра му) пред став ле ние. В не го из вест ни ят пър фор мър 
пре веж да опер ния жанр на соб ст вен език за ед но с мла ди те пев ци Пла ме-
на Гир ги но ва и Ни ко лай Вой нов съв мест но с му зи кан та Сте фан Христов. 
За Иво Дим чев пе е не то ви на ги е би ло фи зи ческо съ би тие, ко е то той тук 
ор кест ри ра на ня кол ко гла са и в по-ком п ле к с на мре жа от от но ше ния, в 
срав не ние с пред ход ни те си спек так ли, в ко и то во кал на та ек с пре сия и 
му зи кал ност та съ що са има ли съ щест ве но място. Драма тур ги я та про ти-
ча от но во на ня кол ко, ся каш изо ли ра ни ед но от дру го и в хо ри зон тал ни 
от но ше ния по меж ду си ни ва – дейст ве ност, во кал ност, текст, об раз ност, 
въз при ятия. Трима та из пъл ни те ли съз да ват сюр ре а листич на по ре ди ца от 
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жи ви кар ти ни, в ко и то пре ми на ват през раз лич ни състо я ния и кон фи гу-
рации. Техни те во кал ни им про ви за ции вър ху кла си ческа и съв ре мен на 
му зи ка ка то че ня мат ни що об що с дейст ви я та, ко и то из вър ш ват, и съ че-
та ват в се бе си зву ци от вся ка къв по ря дък – от ма ни е ра на кла си ческо то 
опер но пе е не на не раз би ра ем език, през раз но род ни зву ци ка то смях, 
из мис ле на реч, до му че не, игра с вдиш ва не и из диш ва не и т. н. Успо-
ред но на то ва през ця ло то вре ме на екран в дъ но то на сце на та те че из-
не над ва що кон кре тен, ед нов ре мен но про во ка ти вен и из по ве ден текст 
ка то по ток на съз на ни е то на ав тора. Спек та къ лът ори ги нал но съ че та ва 
и пре об ръ ща в се бе си сред ст ва от опе ра та, те а тъ ра, хо ре огра фи я та и 
пър фор ман са, без да гра ди сю жет и на ра тив на дра ма тур гия. В ат мос фе-
ра та, ко я то из граж да, той иро нич но препра ща към ville-жан ра, ука зан 
и в заг ла ви е то, как то точ но раз поз на ва Ми ра То до ро ва: в то ва „град че 
на опе ра та“ (operville) ца ри „при вид но про вин ци ал но спо койст вие и 
ни щос луч ва не, ко е то се про пук ва, за да зей нат из дай ни чески про це пи 
в нор мал ност та…“32 Пози те, ко и то из пъл ни те ли те за е мат в жи ви те кар-
ти ни меж ду дви же ние, ста тич ност и ме ха нич ни жесто ве, про из веж дат 
сюр ре а листич на та и ек с це сив на об раз ност. Тя съз да ва алю зии за сце ни 
от ня ка къв ри ту ал, жер т вопри на ся не, ек ст рем на тра ги ческа от да де ност, 
об ре че ност и по доб ни край ни състо я ния, ко и то през ези ка и кон вен ци-
и те на пър фор ман са пре веж дат дра ма ти ческия па тос на опе рата. Спек-
та къ лът гра ди ед на енер ге тич на дра ма тур гия на съ би тий ни струк тури.

Ек с п ли цит ни ят под ход към дра ма тур ги я та ка то реф лек сив на и кри ти ческа 
прак ти ка мо же да се от крие и сред дру ги пред став ле ния от фести вал на-
та програ ма от пос лед ни те го ди ни, ка то напри мер „Balkan Dance Reality 
Show“ (2015) – ко ла бо ра ти вен про ект меж ду бъл гар ски те ар тисти Ви ли 
Пра гер и Ива Све ща ро ва, хър ват ска та та н цьор ка Со ня Преград и Ро зе 
Бе ер ман от Гер ма ния и др.

В из бо ра си на пред став ле ния и от све та на тан ца Меж ду на род ни ят те-
ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ не са мо за я вя ва сво е то място сред 
во де щи те фо ру ми в бал кан ския ре ги он и Ев ро па, но и пре да ва не го ви те 
про во ка ции, ка то от к люч ва енер гии за от ва ря не на но ви пер с пек ти ви 
и на чи ни на мис ле не за танц в ло ка лен кон текст. Оста ва ме в очак ва не 
и на ид ните.
32  Ми ра То до ро ва пред ста вя „Опер вил“ на www.ndk.bg/event/premiera-na-

eksperimentalnata-opera-operville-ot-ivo-dimchev-1904-1 (пос лед но по се ще-
ние: 5.11.2017).
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ДРАМАТУРГИЯ НА ЕДИНИЦАТА  
МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ

ВЕ НЕ ТА ДОЙ ЧЕВА

В ин тен зив на та програ ма на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар-
нен ско ля то“, пред ста ве на през го ди ни те на ве че со лид на та не го ва би огра-
фия, са участ ва ли де сет ки те ат рал ни про дукции. Четли ва е ам би ци я та на 
то зи фо рум да съ би ра те ат рал ни есте ти ки и прак ти ки, ко и то се из каз ват 
с раз лич ни по е ти чески езици. Сред то ва те ат рал но раз но об ра зие ще 
обър на вни ма ние на дра ма тур ги я та на спек так ли, в ко и то до ми ни ра со-
ло из пъл ни телят. Въпро си те, по ро де ни от та къв фо кус, са из к лю чи тел но 
раз но об раз ни и ин те ресни. Ще се опи там да ги ор га ни зи рам в ня как ва 
систе ма спо ред съ дър жа щи те се в те зи при ме ри раз лич ни от но ше ния меж-
ду ос нов ни прин ци пи на те ат рал ния спек такъл. Соло из пъл ни те лят има 
ак тив на връз ка с дра ма тур ги я та на тек ста, но то ва не ели ми ни ра съ що 
тол ко ва ак тив но то от но ше ние с дра ма тур ги я та на сце на та, със сце нич-
ния разказ. Формал но то огра ни ча ва не на вни ма ни е то към спек так ли с 
един ар тист пред по ла га най-мал ко, че той е (бук вал но) за дъл жи тел на та 
фи гура. Но то зи ви дим еле мент не са мо не опростя ва, а (как то ана ли зът 
ще по ка же), раз ши ря ва те ат рал на та есте ти ка и от ва ря раз но по соч но ори-
ен ти ра ни век то ри в по ле то на ин тер пре та ци ята. Приме ри те, с ко и то ще 
ос мис лим та зи проб ле ма ти ка, мо гат да бъ дат още по-раз но об раз ни, ако 
се има пред вид ця ла та фести вал на програма. Тук ще се опи рам най-ве че 
на лич ни наб лю де ния, ко е то, естест ве но, ли ша ва из ло же ни е то от ня кои 
ин те рес ни слу чаи, на ко и то не съм би ла сви детел.

Еди ни ца та, за ко я то го во рим, е из пъл ни тел, ко го то мо жем да раз поз на-
ем в раз лич ни ли ца – кла си чески ак тьор – ин тер пре та тор, пър фор мър 
(та н цьор, му зи кант, ху дож ник), хиб рид но съ щест во (фи зи чески при-
съст ващ ак тьор, свър зан с тех ни ческо съ о ръ же ние). Неиз беж но ста ва 
осъз на ва не то, че ма кар и са мот но, то ва чо веш ко при съст вие кон цен-
т ри ра в най-наг лед на фор ма при съ щия на те а тъ ра ан т ро по цен т ри чен 
ха рактер. Естест ве но се по раж да пи та не за па ра мет ри те на то зи ан т ро-
по цен т ри зъм, как то и за въз мож но то му пре о до ля ва не и/или от ри чане. 
Изме ре ни я та на чо веш ко то/не чо веш ко то и иде и те за дра ма тур гич но то 
пости га не на те зи фе но ме ни на ми рат кон крет ни про яв ле ния в спек так ли, 
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пред ста ве ни на сце на та на фести вала. Прак ти ка та по каз ва, че и в то зи 
при вид но огра ни чен те рен на еди ни ца та ва ри а ци и те на дра ма тур ги и те 
са тол ко ва ши ро ки, че мо же да се го во ри за не огра ни че ност на дра ма-
тур гич ни те стра те гии за пости га не на чо века.

Най-чист и кла си чески ас пект на дра ма тур ги я та на еди ни ца та е сце-
нич на та ин тер пре та ция на текст-мо нод рама. Пиеса та с един пер со наж 
пред ла га въз мож ности за кон цен т ра ция вър ху су бек тив но то на ча ло, 
често ана ли зи ра ин ди ви да ка то уни ка лен обект за из с лед ва не, до кос ва 
проб ле ми на пер со нал на та иден тич ност и са мо реф лек сив ност. Фести-
ва лът е бил до ма кин на раз лич ни спек так ли, в ко и то сил ни мо нод ра ми 
пред ла гат ин те рес ни по со ки за майстор ст во то на ак тьо ри ин тер пре та-
тори. Могат да се по со чат при ме ри на спек так ли, ко и то оста ват плът но в 
те ре на на от но ше ни е то текст – мо нод ра ма/ярък ак тьор: Ва лен тин Га нев 
(„Кон т ра ба сът“, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“, 2001, с пов тор но участие 
2015), Зла ти на То де ва („Заб ра ве ни от не бе то“, Сдру же ние „Ле тен те ат-
ра лен уни вер си тет“, 2000), Адел Аким („Ек зе ку тор 14“, Те а тър „Же рар 
Фи лип“ – Сен Де ни, Фран ция, 1998), Сто ян Алек си ев („Гъ ба та или об рат-
но то на об рат но то“, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“, 1997), Ми мо за Ба зо ва 
(„Ро дил но пет но“, Те ат рал на ра бо тил ни ца „Сфу ма то“, 2009). В те зи слу-
чаи дра ма тур ги я та пред ла га сю жет, кой то пред по ла га сце ни чен раз каз, 
пул си ращ с енер ги я та на ак тьо ра и то зи пер со на лен ас пект е ак цент в 
те ат рал но то пре жи вяне. Всич ки ак тьо ри при те жа ват свой ин ди ви ду а лен 
по черк и оц ве тя ват в своя то нал ност дра ма тиз ма на исто рията.

В дру ги слу чаи дра ма тур ги я та на тек ста про во ки ра раз ши ря ва не в не-
о чак ва ни ра курси. Някои при ме ри: Ва лен тин Та нев в ро ля та на Ла зар 
(„Ла за ри ца“, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“, Фон да ция „Сце на Бал ка ни“, 
2005) из пъл ва обе ма на але го рич на та исто рия на Йор дан Ра дич ков за 
че ти ри те се зо на в чо веш кия жи вот със свой стил на ак тьор ска игра с 
ак цент вър ху не ле по-аб сур д на та пре тен ция за гос по дар ска та си ла на 
чо ве ка над при ро да та. В то зи про чит на мо нод ра ма та (реж. Крикор 
Аза рян) со ло из пъл ни те лят кон так ту ва ак тив но и не пос ред ст ве но с без-
с ло вес ния пер со наж на ку че то, въп лъ тен от ак тьор (Ма лин Кръстев). 
В ре зул тат на то ва дра ма тур ги я та на сце на та из граж да но ва смис ло ва 
сре да за дра ма тур ги я та на тек ста и еди ни ца та-чо век-Ла зар се из рав ня ва 
с еди ни ца та-жи вот но-ку чето. Тема та за при род на та същ ност на чо ве ка и 
за не го во то впис ва не в ця ло то при род но ми роз да ние по лу ча ва ори ги нал-
на те ат рал на ин тер пре тация. Вълчо Ка ма ра шев („Руска на род на по ща“, 
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Те а тър „Бъл гар ска ар мия“, 2000) – от но во при мер за сце нич на дра ма-
тур гия, ко я то ин тегри ра в раз ка за въ об ра зе ни те от глав ния ге рой не го ви 
жи тейски па р т ньо ри и та ка ос вен със се бе си той об щу ва и с хле бар ка 
напри мер (от но во се играе от жив ак тьор). Велко Къ нев („Ве лик ден ско 
ви но“, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“, 1994) – мо нод ра ма та сре ща дра ма ти-
ческия про та го нист (поп Кръ стьо) с дра ма тур гич но при съст ващ пер со наж 
па р т ньор (Ге чо), кой то е без с ло ве сен (фи зи чески ням). В дра ма тур ги я та 
на тек ста со ло из пъл ни те лят е сло вес но постиг на та еди ни ца ре дом до 
сло вес на та лип са на не чие дру го еди нич но при съст вие. В те ат ра лен 
план дра ма тур ги я та поч ти за губ ва ха рак те ристи ки те на мо но ло гич на та 
до ми нан та в пол за на но ва дра ма тур гич на си ту а ция, в ко я то жесто ве те, 
дви же ни е то и фи зи ческа та ди на ми ка над мог ват мо но лит ния сло ве сен 
из б лик и усил ват напре же ни е то в сце ни чен живот.

Друг ас пект на дра ма тур ги я та на еди ни ца та е от кри ва не то на уни кал на 
тема. Дума та „уни кал на“ в то зи слу чай е умест на в пъл на мя ра, за що то 
те ма та се сли ва с уни кал ност та на ин тер пре та то ра. В те зи при ме ри ин-
т ри га та е аб со лют на, тъй ка то честа прак ти ка е спек та къ лът да се из гра-
ди без текст в за вър ше на и са мостой на в се бе си фор ма, ка то пред ла га 
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сю жет или факт, към кой то да се на со чи ин тер пре та торът. Неряд ко има 
пъл на не из вест ност от нос но сце нич ния жи вот, тъй ка то той е в бук вал ния 
сми съл жи вот на сце нич ния из пъл нител. Като при мер от кро я вам Иво 
Дим чев в раз лич ни не го ви со ло про дук ции („Som Faves“, 2010). Перфор-
ма тив ни ят ха рак тер на не го ви те сце нич ни ак ции е под чер тан и раз гър нат 
в из ме ре ни я та на хи пе рав тен тизъм. Иво Дим чев е то тал на еди ни ца, 
ко я то ни пред ста вя сво и те об се сии, бля но ве, са мо на ра ня ва ния и стра-
хове. Личност та се по каз ва пред пуб ли ка та ка то пер фор ма ти вен уникат.

Вер сия на то зи тип дра ма тур гия на ав тен тич но то е дра ма тур ги я та на уни-
кал на та глед на точ ка на со ло ин тер пре та тора. Роля та на су бек тив ния пог-
лед до ми ни ра, ка то се нас лаг ва вър ху съ щест ву ва щи тек стове. Обик но ве но 
то ва не са мо нод ра ми, а адап та ции на про за, ко ла жи от дра ма тур гич ни 
твор би (до ри са мо мо ти ви или еле мен ти от тях) или до ку мен тал ни сви-
де тел ства. Приме ри за мо нос пек так ли с уни кал на глед на точ ка са ин тер-
пре та ци и те на Ма ри ус Кур кин ски на христо ма тий ни твор би („Бъл гар ски 
раз ка зи“, 2011; „Сът ре се ние“, ДТ – Плов див, 2007; „Съ нят“, ДТ – Плов див, 
2002; „Са ми ят чо век“, Фон да ция „Кон цеп ция за те а тър“, 1999; „Да ма та с 
ку чен це то“, НДК, 1997). Стилът на ак тьо ра обе ди ня ва всич ки по со че ни 
спек так ли, ка то ги прев ръ ща в при мер за пер со нал на те ат рал на прак ти ка, 
ко я то мо жем да мис лим ка то дра ма тур гия на из пъл ни теля. Камен До нев 
при ла га сход на стра те гия към но ви и ста ри кли ше та („Въз г ле ди те на един 
учи тел за на род но то твор чест во“, ДТ – Плов див, 2008) и пости га соб ст вен 
из каз, в кой то сло вес на та им про ви за ция, тан цът и во кал но то из пъл не ние 
се урав но ве ся ват чрез ак тьор ска та му лич ност. Широк спек тър от при ме-
ри де мон ст ри рат прив ле ка тел ни те про во ка ции на кла си ка та (най-ве че на 
Шек с пир) за со ло из пъл ни те ли те Сти вън Бър коф („Зло де и те на Шек с пир“, 
East Produc  ons, Обе ди не но крал ст во, 2009), Га рет Ар м ст р онг („Шей лок“, 
Makin Projects, Обе ди не но крал ст во, 2007). В ключ на иро нич но-дра ма тич-
но от ст ра не ние те пред ла гат своя дра ма тур гия на пер со на жи и ак тив но 
об вър з ват лич ния си пог лед с кри ти чен ко ментар.

Но как во е един го лям фести вал без ак тьо ри те звезди? Програ ма та не е 
за гър б ва ла же ла ни е то на пуб ли ка та да ви ди на жи во го ле ми те майсто ри 
от ев ро пейски и све то вен ранг. Най-впе чат ля ва ща е дра ма тур ги я та на 
еди ни ца та, ко га то де мон ст ри ра уни кал на ак тьор ска вир ту оз ност. В те-
зи при ме ри со ло из пъл ни те лят със ре до то ча ва в се бе си из к лю чи тел но 
майстор ст во, уни кал ни въз мож ности и пер со нал на ха ризма. Санчо Фин-
ци („От нос но ома ра“, Те а тър „Фол к с бю не“ – Бер лин, Гер ма ния, 2011), 
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„Днев ни кът на един луд“, Дой чес те а тър – Бер лин, Гер ма ния, 2009), 
Йе ру ун Уи лемс („Гла со ве“, NTGent, Бел гия, 2005), Брус Ма йерс под ре-
жи су ра та на Пи тър Брук във „Ве ли ки ят ин к ви зи тор“ (C.I.C.T./Те а тър „Буф 
дю Нор“ – Па риж, Фран ция, 2007) – дра ма тур ги я та на те зи вла де те ли на 
сце на та е де мон ст ра ция на ста ра та исти на, че ня ма пре дел за ак тьо ра 
в те ат рал но то пре жи вя ване.

Вир ту оз но то майстор ст во е аб со лют но ус ло вие и за со ло из пъл ни те ли те, 
ко и то ра бо тят с пласти ка та и дви же ни е то – Кит Джон сън („Ра ко об раз но“, 
X-АСТ, Да ния, 2011), или с тан ца – Ва ле ри Ми лен ков („Еcorché“, 2011). 
В пър вия при мер дра ма тур ги я та на ин тер пре та то ра Кит Джон сън „очо ве-
ча ва“ ця ла та ево лю ция на жи ви те ор га низ ми и ус пя ва са мо с пласти ка та 
на го ло то тя ло да пре ми не през ета пи те на жи во та на пла не та та, а Ва ле-
ри Ми лен ков „обел ва“ (ecorché) ко жа та си чрез тан ца и пра ви се тив но 
осе за е ми всич ки муску ли, су хо жи лия и сглоб ки на чо веш ка та ана томия.

Фести ва лът е пре доста вял сце на и на дра ма тур гия, ко я то съ че та ва лич на-
та енер гия на со ло из пъл ни те ля с раз лич ни тех ни чески прис по соб ле ния 
и ин тегри ра ин ст ру мен та ри у ма на ак тьор ско то из куст во в ди ги тал ния 
свят. Мая Но во сел ска („Ед но мал ко ра дио“, Са ти ри чен те а тър, „Ар ти-
шок“ – ЕО ОД, 2002), Ан на Пе тер сон („Гос по жи ца Юлия“, Те а тър „Ин ти-
ма“ – Сток холм, Шве ция, 2012), Та маш Ке рестеш („Днев ни кът на един 
луд“, Те а тър „Ка то на Йо жеф“– Бу да пе ща, Ун га рия, 2017), Да вид Ес пи но са 
(„Мно го шум за ни що“, Да вид Ес пи но са / Ел Ло кал Е. К. – Бар се ло на, 
Ис па ния, 2016). Тези при ме ри ни де мон ст ри рат, че со ло из пъл ни те лят 
мо же да впис ва естест ве но сво я та ак тьор ска вир ту оз ност в из раз ност с 
раз ли чен ре гистър – мул ти ме дия, му зи ка на жи во, вир ту ал но па р т ньор-
ст во, ми ни а тюр ни кук ли, пред мети.

Фести ва лът е пред ста вял и из к лю чи тел ни при ме ри на уни кал но ак тьор-
ско при съст вие, но се що ка то шлейф асо ци а ции и ре фе рен ции към исто-
ри чески прак ти ки и зна ко ви те ат рал ни фак ти и фи гу ри (Брус Ма йерс/
Пи тър Брук – „Ве ли ки ят ин к ви зи тор“). Полъ хът на ве ли ки те ат рал ни 
яв ле ния, пре вър на ли се ве че в ми то ве за све тов ния те а тър, струи от 
вну ша ва ща та рес пект фи гу ра на Брус Ма йерс, вер ния съ рат ник на Пи тър 
Брук. Изсе че но то ли це на ак тьо ра, ост ри ят пог лед и плът ни ят ре гистър 
на гла са, ос вен че кон кре ти зи рат връз ки те с те ат рал на та исто рия, прев-
ръ щат мо нос пек та къ ла в по ле на въл ну ва ща среща. Прочу ти ят мо но лог 
за Ве ли кия ин к ви зи тор (по „Бе со ве“ от Досто ев ски) е пред ста вен ка то 
са мосто я тел на дра ма тур гия, нап ластя ва ща прит ча та от ро ма на и ин ди-
ви ду ал ност та на го ле мия артист.

Венета Дойчева. ДРАМАТУРГИЯ НА ЕДИНИЦАТА...
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В про фи ла си фести ва лът има ед на устой чи ва чер та – раз ши ря ва не на 
хо ри зон ти те и пред ста вя не на мал ко поз на ти, да леч ни или ек зо тич ни 
те ат рал ни прак ти ки. И един из пъл ни тел по ня ко га мо же да приб ли жи 
пуб ли ка та до уни кал на сце нич на есте ти ка: Хи са ко Хо ри ка ва („Сар ди на и 
го рещ вя тър“, Япо ния, 2000) и есте ти ка та на бу то-танца. Без да при над-
ле жат към да леч но то и не поз на то то, ин ста ла ци и те на Ве не лин Шу ре лов 
(„Man Ex Machina“, 2011; „Zoom In“, 2012, тя ло – Ви о ле та Ви та но ва), ко и то 
съ че та ват фи зи ческо то тя ло със спе ци ал на сре да/уред за наб лю де ние 
и ак ти ви зи ра не на пог ле да на зри те ля, съ що мо гат да се ос мис лят ка то 
дра ма тур гия на еди ни ца та – един ст вен из пъл ни тел, кой то из граж да 
тяс на, до ри ин тим на връз ка с все ки зри тел ка то един ствен.

Не що ка то обоб ще ние: постиг на та чрез ак цент вър ху сло во то, с не го во то 
пре неб рег ва не и ак цент вър ху те лес но то и пласти ческо то на ча ло или пък 
ин тегри ра ща всич ки въз мож ности на сце нич на та из раз ност – еди ни ца та 
е ка то спек тъ ра на бя ла та свет лина. Изказ вай ки еди нич но то, уни кал но то, 
ав тен тич но то, тя до кос ва уни вер сал но то, веч но то, до ри кос ми ческото.
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„Ве ли ки ят ин к ви зи тор“ по Ф. М. Досто ев ски, реж. П. Брук, C.I.C.T. / Те а тър Буф 
дю Нор – Па риж, Фран ция, 2003
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ДРАМАТУРГИЯТА ВЪВ ФЕНОМЕНА НА САТЕЛИТНИТЕ 
ПРОЖЕКЦИИ НА ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКЛИ

ИЛ КО ГАНЕВ

Са те лит ни те про жек ции, ко и то все по ве че ком па нии за поч ват да ре а ли-
зи рат, пред став ля ват без с по рен со ци а лен фе но мен – микс меж ду те а тър, 
ки но и те ле ви зия, сре ща на но ви те ди ги тал ни тех но ло гии с пред став-
ле ни ето. Колко то и прив ле ка тел но да зву чи оба че, съ щест ву ва из вестен 
сблъ сък на тра ди ци он но то и ино ва ци я та, не що ка то сблъ сък на по ко-
ле ни я та, в кой то по бе ди те лят ра но или къс но се прев ръ ща в по беден.

Още през 2009 г. Крал ски ят на ци о на лен те а тър в Лон дон пла ни ра поч-
ти ре во лю ци о нен про ект за дости га не до но ви пуб ли ки чрез из лъч ва не 
на пред став ле ние от сце на та на те а тъ ра в над 200 кина. Първа та та ка ва 
про жек ция с мар ка та „NT Live“ се случ ва през юни съ ща та го ди на и е на 
сът во ре ния по тек ста на Жан Ра син спек та къл „Фед ра“ с ре жи сьор Ни-
къ лъс Хайт нър и с участи е то на ки но ле ген да та Хе лън Мирън. Проек тът 
дости га до ау ди то рия от над 50 000 ду ши са мо за ед но из лъч ва не, ко е то 
е по ве че от пуб ли ка та на кон крет ния спек та къл за це лия те ат ра лен се зон. 
На офи ци ал ния сайт на про ек та „NT Live“ се раз кри ва, че са мо за пър ви те 
пет го ди ни от стар ти ра не то на ини ци а ти ва та из лъч ва ни я та дости гат до 
над 5.5 ми ли о на зри те ли в по ве че от 2000 ки но за ли по света.

Три го ди ни по-къс но, от но во през юни, но 2012 г., в програ ма та на Меж-
ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ се по я вя ва и пър ва та 
про жек ция на NT Live. Прос ло ву ти ят „Фран кен щайн“ на ре жи сьо ра Да ни 
Бойл бук вал но от ва ря но ва стра ни ца в исто ри я та на те ат рал на та ефек т-
ност и пре на ся не то ѝ вър ху екрана. Освен зре ли ще „Фран кен щайн“ е и 
фи ло со фия и ед на от най-бляска ви те ин тер пре та ции вър ху ли те ра тур но то 
про из ве де ние, спек та къл с из к лю чи тел но ви со ка ху до жест ве на стой ност. 
Пред став ле ни е то но си огром на пол за и за все още на би ра щия то га ва 
по пу ляр ност ак тьор Бе не дикт Към бърбач. Някол ко го ди ни след „Фран-
кен щайн“ той ще се пре въп лъ ти в ро ля та на Хам лет в хи то вия спек та къл 
на Лин д зи Тър нър в Бар би кан цен тър и ще достиг не ре кор д на та зри тел-
ска ау ди то рия от над 750 хи ля ди души.
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Ин тер пре та ци я та на Да ни Бойл вър ху „Фран кен щайн“ раз чи та на свръх-
мощ на сце нич на тех ни ка и ме ха ни за ция, дости гай ки вир ту оз ност във 
ви зу ал на та сре да и вли я ей ки по един доста съв ре ме нен на чин на зри-
теля. Съвсем яс ни са и пос ла ни я та, из ве де ни от тек ста на Ме ри Ше ли 
при дра ма ти за ци я та на Ник Ди ър – кон ф лик тът на ту ра – кул ту ра, жи во-
тин ска та чо веш ка при ро да, ро ди тел ска та неб реж ност и раж да не то на 
лъ жа та, с ко я то ни кое дру го съ щест во на зе мя та, с из к лю че ние на чо ве ка, 
не си служи. Реше ни е то два ма та во де щи ак тьо ри (Бе не дикт Към бър-
бач и Джон Лий Ми лър) да си раз ме нят ро ли те на Съз да ни е то и на д-р 
Фран кен щайн в раз лич ни те пред став ле ния да леч не е са мо ре жи сьор ски 
при йом, но и го ля мо ак тьор ско пре диз ви ка тел ст во. С пред ста вя не то на 
то зи спек та къл фести вал на та програ ма на „Вар нен ско ля то“ раз ши ри 
своя про фил и поста ви на ча ло то на се рия от са те лит ни про жек ции в 
мо ду ла „Па ра лел на програма“.

Сн
им

ка
 N

T 
Li

ve
 „Фран кен щайн“ – 

Н. Ди ър, реж. Д. Бойл, 
Крал ски на ци о на лен 
те а тър – Лон дон, 
Обе ди не но крал ст во, 2011
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В след ва ща та про жек ция в рам ки те на фести ва ла (2014) в един общ 
сце ни чен про ект се сре щат Шек с пир, ре жи сьо рът – но си тел на „Оскар“, 
„Зла тен гло бус“ и „БАФ ТА“ – Сам Мен дес, и го ле ми ят Сай мън Ръ сел Бийл 
в ро ля та на обе зу ме лия Лир. „Крал Лир“ е опре де ля на от бри тан ски те 
кри ти ци ка то су пер ус пеш на про дук ция, ра ди кал на в ре жи сьор ския 
про чит, епич на и но ва торска. За да бъ де пре съз да ден на екран то зи 
ма ща бен сце ни чен раз каз, от но во са ан га жи ра ни ар мия от про фе си о-
на листи в ки но то, вла де е щи до съ вър шен ст во съв ре мен ни те тех ни ки на 
сни мач ни те про цеси. Първа и ос нов на цел на бро уд каст1 еки пи те на те зи 
про дук ции, съста ве ни как то от ки нос пе ци а листи, та ка и от те ат ра ли, е 
да обе ди нят уси лия, за да ус пе ят да при да дат на зри те ли те най-точ но, 
най-ав тен тич но оно ва, ко е то се случ ва на сце на та и на при съст ва щи те 
на жи во в за лата.

От съ дър жа тел на глед на точ ка в „Крал Лир“ се об ръ ща вни ма ние на те ма-
та за по ли ти ка та, мрач на та стра на на власт та, раз па да що то се се мейст во, 
ко е то пре ли ва ка то мо ти ви и в „Хам лет“, а об що ва лид ни те им пос ла ния 
ги прев ръ щат в спек так ли, ко и то са иде а лен шаб лон за раз про ст р а не ние 
сред по-ши ро ка ау ди то рия чрез сред ст ва та на са те лит ни те из лъч вания.

За по ве че то от те зи спек так ли мо же да се твър ди, че са мощ ни, зре лищ ни 
и нес рав ни мо ви зу ал ни. В спек та къ ла „Крал Лир“ оба че при съст ва ви ди-
ма сим би о за меж ду ма щаб но то въз дейст вие и чув ст во за ин тим ност, за 
де тайл ност, за ре жи сьор ски под ход, кой то не е зат во рен в ин те лек ту ал на 
кон цеп ту ал ност и не пре ек с по ни ра ак тьор ския тем пе ра мент, а пре веж-
да на дне шен език на пи са но то от Шек спир. Добре поз на то то на ча ло на 
пи е са та, в ко е то вла де те лят раз де ля сво е то цар ст во, е пре съз да де но не 
ка то при щяв ка на „лу дия крал“, а ка то огром на пуб лич на це ре мо ния, 
ръ ко во де на от во е нен дик татор.

Осъв ре ме ня ва не то на дра ма тур гич на та ос но ва е хват ка, ко я то при съст ва 
в поч ти всич ки ин тер пре та ции на го ле ми те, доб ре поз на ти тек сто ве по 
ев ро пейски те сце ни, ко е то е ви ди мо и през са те лит ни те про жек ции – как-
то в те ат рал ни те поста нов ки, та ка и в опе рите. Търсе не то на па ра док си, 
ук ло нът към опо зи ци он ни на кла си ческа та дра ма тур гия ре жи сьор ски 
ре ше ния, съв ре мен ни те ак се со а ри, де тай ли по сце ногра фи я та и костю-

1  От англ. broadcast – из лъч вам, раз про ст р а нявам. Става въпрос за еки пи те, 
от го вор ни за зас не ма не то, ор га ни зи ра не то и про веж да не то на са те лит ни те 
из лъч ва ния на пред став ле ния на На ци о нал ния те а тър в Лон дон. – Б. р.
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ми те, по ця ла та ви зия, са са мо част от до ка за тел ст ва та за адап ти ра не то на 
го ле ми те тек сто ве към днеш ния чо век – чо ве кът, кой то не на вся ка це на 
ще прекра чи пра га на те ат рал на та сгра да, но би вля зъл в ки но то, за да 
гле да про жек ция на спек та къл, про я вя вай ки пър ви чен ин те рес към лю-
бим ак тьор или ре жи сьор. В „Хам лет“ напри мер дейст ви е то е пре не се но 
след сре да та на 20. век. На сце на та мно го от кри то се смес ват раз лич ни 
кул ту ри, те че ния в из куст ва та и пос лания. Бене дикт Към бър бач е обя-
вен от бри тан ска та пре са за „за ше ме тя ващ“ в ро ля та на дат ския принц, 
но за съ жа ле ние, поста нов ка та е обя ве на по-ско ро за сред на, ма кар и 
от зи ви те да са раз но по сочни. Сценич на та ди зай нер ка Ес Дев лин пък е 
упрек на та за съз да ва не то на „огра ничен“ Елси нор, а ос нов ни те ата ки 
към ре жи сьор ка та Лин д зи Тър нър са по от но ше ние на де кон ст рук ци я-
та на текста. Въпре ки кри ти ки те но ви ят Хам лет е аб со лю тен при мер за 
осъв ре ме ня ва не – той слу ша „Nature Boy“ на Нат Кинг Кол и но си те ниска 
на ле ген дар ния Дей вид Бо уи, а те зи и дру ги по доб ни де тай ли всъщ ност 
удосто ве ря ват прин ци па на нат руп ва не на кул тур ни те пластове. Съвсем 
очак ва но всъщ ност спек так ли те по тек сто ве на Шек с пир се прев ръ щат 
в най-из пол з ва ни те за раз про ст р а не ние чрез са те лит ни про жекции. 
По дан ни на Уи ки пе дия за осем се зо на на NT Live и над шей сет раз лич-
ни из лъ че ни по са те лит заг ла вия осем са на пред став ле ния по Шек спир.

Оста на ли те го ле ми дра ма тур гич ни тек сто ве, чи и то сце нич ни вер сии са 
про жек ти ра ни в рам ки те на пос лед ни те пет из да ния на МТФ „Вар нен ско 
ля то“, са: „За миш ки те и хо ра та“ от Дж. Стайн бек с ре жи сьор Ана Д. Ша-
пи ро, про дук ция на Лон гей кър Ти ъ тър, Бро ду ей – Ню Йорк; „Го ле ми ят 
въпрос“ от Том Сто пард с ре жи сьор Ни къ лъс Хайт нър, про дук ция на 
На ци о на лен те а тър – Лон дон; „Опас ни връз ки“ от Кристо фър Хам п тън 
по ро ма на на Дьо Лак ло с ре жи сьор Джо у зи Рурк, про дук ция на Те а тър 
Дон мар Уе ър ха ус, Лон дон; „Ама де ус“ по тек ста на Пи тър Ша фър с ре-
жи сьор Май къл Лон г хърст, про дук ция на те а тър „Оли вие“ – Лон дон; 
„Ни чия зе мя“ от Ха ролд Пин тър с ре жи сьор Шон Ма ти ас, про дук ция на 
Стю арт Том п сън и Playful Produc  ons.

Още пре ди да се по я ви пър ва та про жек ция на NT Live, Мет ро по ли тън опе-
ра в Ню Йорк поста вя на ча ло то на са те лит ни те из лъч ва ния през 2006 г. 
Първи те опи ти са тар ге ти ра ни ос нов но към зри те ли от САЩ, а след ка то 
ек с пе ри мен тът се оказ ва из к лю чи тел но ус пе шен, раз про ст р а не ни е то на 
из лъч ва ни я та дости га до над 3000 ки но са ло на по це лия свят. Опер ни те 
про жек ции в програ ма та фести ва ла стар ти рат през 2016 г., а до то зи 
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мо мент са из лъ че ни „Оте ло“ и „Тра ви а та“ от Вер ди, как то и „Ма дам 
Бъ тер ф лай“ от Пу чини.

В сво е то из с лед ва не „Са те лит ни те из лъч ва ния на спек так ли: как про ме нят 
те ат рал ния лан д шафт“ Нико лай Йор да нов твър ди, че за раз ли ка от те а тъ ра 
„в опе ра та му зи ка та и пе е не то са во де щи те ком по нен ти в спек та къ ла“2, 
ко е то на прак ти ка прев ръ ща дра ма тур ги я та или в слу чая либ ре та та на опе-
ри те в пе ри фе рен еле мент, за е мащ не тол ко ва во де що място в из бо ра на 
про ду цен ти те и на поста но въч ни те еки пи. „Мо же би за то ва опе ра та сре ща 
по-мал ко пси хо ло ги чески съпро ти ви да бъ де раз про ст р а ня ва на по то зи 
на чин и ней ни те пуб ли ки по пра ви ло са по-го ле ми“3, до пъл ва още Ни ко-
лай Йор данов. Ако се опи та ме да до ло вим пси хо ло ги ческо то въз дейст вие 
вър ху ау ди то ри я та, бих ме по пад на ли на един не съв сем непред ви дим 
па ра докс. От ед на стра на, са те лит ни те про жек ции са естест ве но раз ви тие 

2  Йор да нов, Н. Са те лит ни из лъч ва ния на спек так ли: как про ме нят те ат рал ния 
лан д шафт. – В: Из куст во вед ски че те ния 2016. С., 2017, 92.

3  Пак там.

Постер на про дук ци я та „Хам лет“ от У. Шек с пир, реж. Л. Тър нър, Со ня Фрийд ман 
Про дък шънс, 2015
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на сре ща та на те а тъ ра с ди ги тал ни те тех но логии. Чрез тях той дости га до 
огром ни ау ди то рии, ня кои от ко и то с по-ниски по ку па тел ни спо соб ности. 
Но от дру га стра на, це ли ят то зи съб лаз ни те лен про цес хвър ля из вест на сян-
ка вър ху до се гаш но то мис ле не за те а тъ ра. В из с лед ва не за NT Live око ло 15 
про цен та от за пи та ни те зри те ли от го ва рят, че са се по чув ст ва ли по-сил но 
емо ци о нал но свър за ни с из лъ че но то пред став ле ние спря мо из г ле да но то 
на жи во в те ат рал ния салон. Със си гур ност близ ки ят план вли яе и про ме ня 
усе ща не то, под сил ва въз при е ма не то, пра ви го по-емо ци о нал но, с ко е то 
бук вал но ан га жи ра вни ма ни е то на все ки зрител. Този ар гу мент оба че е 
доста тъч но ко мен ти ран и из с лед ван и със си гур ност то ва не е един ст ве-
но то „оръ жие“ на те ат рал ни те про жекции. Дейвид Са бел, кой то за веж да 
ди ги тал ния от дел на Крал ския на ци о на лен те а тър в Лон дон, на мек ва в 
свои ин тер вю та, че при пре об ра зу ва не то на жи во то из куст во в про це са 
на зас не ма не и из лъч ва не (ма кар и съ що на жи во), съв ре мен ни те тех но-
ло гии са спо соб ни да ма ни пу ли рат об ра за чрез за им ст ва не на три ко ве 
от мон та жа и пост про дук ци ята. Усъвър шен ст ва не то на ка ме ри те, ос вет-
ле ни е то и ця ла та апа ра ту ра в под виж ни те те ле ви зи он ни стан ции съз да ва 
не ве ро ят ни въз мож ности да се постиг нат съ вър ше ни цве то ви ко рек ции, 
за сил ва не на кон т раста, на яр кост та и на си те ност та на об ра зи те в из лъч-
ва ни те спек такли. Към всич ко то ва мо жем да при ба вим и по доб ре ни я та 
в ки но са ло ните. Кина та се над пре вар ват със сво и те зву ко ви систе ми, 
със съ ра унд ефек ти те в го во ри те ли те си, ко и то до раз ви ват усе ща не то за 
мно го из мер на зву ко ва ат мос фе ра, над ска ча ща в пъ ти ни во то на ре ал но то 
оз ву ча ва не в те а тъ ра, как то и то ва в при ро дата. Пречуп ва не то на кой то и 
да е на ли чен звук през систе ма та на ки но то е доб ро сред ст во за ка чест ве-
на ма ни пу ла ция на въз при я ти я та на зри теля. След ва ща та крач ка по пъ тя 
към „бла го род на та лъ жа“ е смя на та на сни мач ни пла но ве. С раз ви ти е то 
на сни мач ния про цес при са те лит ни те из лъч ва ния и с уве ли ча ва не то на 
броя на ка ме ри те при осъ щест вя ва не то на зас не ма не то еки пи те мо гат 
да си поз во лят все по ве че дви же ние на ка ме ра та, па но ра ми, фар то ве4, 
игра с ва ри о то5 и др. Всич ки те зи ефек ти се случ ват мис ле но в съз на ни е то 
на те ат рал ния зрител. Но за раз ли ка от не пос ред ст ве но то при съст вие и 
4  Фар то во дви же ние на ка ме ра та се на ри ча дви же ни е то, при ко е то сни мач ни ят 

апа рат сме ня място то си в раз лич ни по со ки и с раз лич на ско рост. Той след ва 
ин те ре са на ау ди то ри я та към дейст вието. – Б. р.

5 Ва рио (или още Zoom) – е тех ни ка на зас ни ма не, ко я то про ме ня фо кус на та 
дъл жи на на обек ти ва и съкра ща ва (напред) или уго ле мя ва (на зад) прост-
ран ст во то с дви же ни е то си в кадър. – Б. р.
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въз при е ма не на жи во, в за ла та в ки но то та зи ди на ми ка на дви же ни е то е 
пре доста ве на на го то во и по свой на чин огра ни ча ва фун к ци я та на въ об-
ра же ни е то ни. По съ щест во смя на та на пла но ве те се прев ръ ща в нов вид 
дра ма тур гия, а са ми ят акт пре въз хож да ос но ва та и фор ма та на тек ста и 
за да ва свои соб ст ве ни ко до ве и пра ви ла на въз при е мане. Сам по се бе си 
близ ки ят план ула вя ли це ва та ек с пре сия, ми ми ка та и жеста, де тай ли те 
в ак тьор ско то из пъл не ние, във ви зи я та, в костю мите. По то зи на чин от 
не що ка то бе зо би ден ефект близ ки ят план се прев ръ ща в се ри о зен дра-
ма тур ги чен нюанс.

Го ле ми ят спор око ло са те лит ни те про жек ции, кой то ре ди ца те ат рал ни 
из с ле до ва те ли во дят, е свър зан с иде я та, че мно го ка мер но то зас не ма не 
се опит ва да из мести ав тен тич но то усе ща не и пре жи вя ва не на те ат рал-
ния зри тел, а съ що та ка и да обез ли чи и бук вал но да за мести те ат рал ни 
ком па нии в мал ки те на се ле ни места, вли зай ки в пря ка и не рав ностой на 
кон ку рен ция с тях.

През 2014 г. BBC News пуб ли ку ва ре зул та ти те от про уч ва не то на све-
тов на та ор га ни за ция NESTA, твър дей ки, че ня ма дан ни за от ри ца тел но 
въз дейст вие на са те лит ни те про жек ции вър ху про даж би те на би ле ти 
за те а тър из вън Лондон. Според офи ци ал ни те ре зул та ти про уч ва не то е 
прос ле ди ло про даж ба та на 28 ми ли о на би ле та в над 54 те ат рал ни за ли и 
цен т ро ве за из куст во6. Въпре ки то ва кри ти ци те на NT Live са скеп тич ни и 
насто я ват, че про ве де ни те из с лед ва ния са не доста тъч ни, за да мо же да 
се съста ви съ щест ве но зак лю че ние. В те ле ви зи он ния биз нес напри мер 
по доб ни про уч ва ния мно го често би ват по ръч ва ни от са ми те про ду цен-
ти на те ле ви зи он ни про дук ции или би ват про ве де ни от свър за ни с тях 
пий пъл мет рич ни ком па нии7, ко е то до го лям сте пен опо ро ча ва иде я та 
за обек тив ност и бу ди съм не ние от нос но опо вестя ва ни те ре зул тати.

В сво я та ста тия „Да из лъч ваш или не? Или как про жек ци и те на спек-
так ли про ме нят те а тъ ра“8 Лин Гар д нър, во дещ те ат ра лен кри тик на 
бри тан ския вест ник „Гар ди ън“, спо де ля за ня кол ко непри ят ни слу чая, 

6  h  p://www.bbc.com/news/entertainment-arts-28001305 (пос лед но по се ще ние 
23.10.2017).

7  Пий пъл мет рия е тер мин, из пол з ван от ме дий ни те ек с пер ти, свър зан най-
често с из мер ва не то на зри тел ска та те ле ви зи он на ау ди тория. – Б. р.

8  Gardner, L. To beam or not to beam? How live broadcasts are changing theatre. – 
The Guardian, 6th May, 2015.
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в един от ко и то ло ка лен те а тър в Обе ди не но то крал ст во от ме ня своя 
поста нов ка по текст, по кой то в гра да е из лъ че на са те лит на про жек ция 
на На ци о нал ния те атър. Сама та Гар д нър не от ри ча пол зи те от раз ви ти-
е то на то зи нов фор мат, но апе ли ра да се па зи съ щи на та на те а тъ ра и 
не го ва та из на чал на форма.

Въпре ки раз сто я ни е то меж ду про жек ци я та и случ ва не то на спек та-
къ ла, въпре ки тех но ло гич на та илю зия, въпре ки лип са та на съ щин ска 
ко му ни ка ция меж ду пред став ле ни е то и зри те ли те, в за ла та на фи на ла 
на про жек ци и те пуб ли ка та все пак ръ коп ляска ка то в те а търа. По вся ка 
ве ро ят ност то ва е знак, че е ус пя ла да съпре жи вее те ат рал ния акт. За ра-
бо те щи те в сфе ра та на те а тъ ра, осо бе но за оне зи, ко и то са убе де ни, че 
всич ко, ко е то пра вят, е за пуб ли ка та, те зи пос лед ст вия се прев ръ щат в 
нов вид пре диз ви ка тел ства. Теат рал ни те ме ни джъ ри, как то и тех ни те 
еки пи ве че не мо гат да ра бо тят по оста ре ли пра вила. Необ хо ди мо е но во 
мис ле не при под на ся не то на ин фор ма ци я та, при про мо ти ра не то и раз-
про ст р а не ни е то на те ат рал ния про дукт, не об хо ди ма е но ва гра мот ност 
при ра бо та та с ви зи я та, ос вет ле ни е то, си ту и ра не то в прост ран ст во то, 
а съ що и съв сем нов под ход при ця лост на та поста но въч на кон цепция. 
Най-ве че е не об хо ди мо пъл но пре на пис ва не на схва ща не то ни за те а-
тър още от дра ма тур ги я та, та чак до ап ло дис мен ти те в ки но са ло ните.

Фе но ме нът на са те лит ни те про жек ции опре де ле но стъп ва вър ху го ле-
ми те дра ма тур гич ни тек сто ве и вър ху майсто р ск о то им осъ щест вя ва не 
от се ри оз ни поста но въч ни еки пи, но съ що та ка и оста вя го ле ми въпро си 
след се бе си – за бъ де ще то на те а тъ ра и за бъ де ще то на те ат рал на та пуб-
ли ка. В хо да на раз ви ти е то на то зи про цес ние все по ве че ще усе ща ме 
зна че ни е то на по ня ти е то „гло ба лен те а тър“ и все по ве че ще сме сви де-
те ли на прев ръ ща не то на из куст во то в бизнес. Всич ки те зи след ст вия 
не на вся ка це на тряб ва да бъ дат раз г леж да ни ка то не що от ри ца тел но, 
за що то от но ше ни я та с пуб ли ка та тряб ва да бъ дат под дър жа ни и има 
шанс са те лит ни те про жек ции да ока жат ефект вър ху раз ши ря ва не то на 
те ат рал на та пуб ли ка, ма кар и то ва да е все още не до ка зано.
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ДРАМАТУРГИЯТА НА СТАНИСЛАВ ВИТКЕВИЧ 
МЕЖДУ ДРАМАТИЧНИЯ И ПОСТДРАМАТИЧНИЯ ТЕАТЪР

БО РИС МИНКОВ

По вод за поста вя не на фи гу ра та на Ста нис лав Иг на ци Вит ке вич и не го ви те 
дра ма тур гич ни опи ти в ос но ва та на мо е то наб лю де ние е поста нов ка та 
на „Бес ни ят ло ко мо тив“ на сло вен ския ре жи сьор Йер ней Ло рен ци, пред-
ста ве на на фести ва ла „Вар нен ско ля то“ през 2014 г. Прин цип но ос но ва-
ние за из бо ра на то зи фо кус е опа се ни е то, че е въз мож но по ня ти е то за 
пост д ра ма ти чен те а тър да при до бие так со но мич ни из ме ре ния, то ест да 
се опе ра ци о на ли зи ра и по та къв на чин да из б лед не ят въз мож ности те 
му на мо дел и ин тер пре та тив на наст ройка. Стру ва ми се, че пи е си ка то 
„Бес ни ят ло ко мо тив“, „Ме та фи зи ка на двуг ла во то те ле“, „Май ка“, „Вод на 
ко кош ка“ на Вит ке вич са под хо дящ при мер за то ва как дра ма тур гич на-
та тъ кан е в състо я ние да се из п лъз ва от във ли ча не в опе ра ци о нал на 
при над леж ност и ат ри бу ти ра не (напри мер мо де рен – пост мо де рен или 
пост д ра ма тичен).
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„Бес ни ят ло ко мо тив“ – Ст. И. Вит ке вич, реж. Й. Ло рен ци, Сло вен ски на ци о на лен 
дра ма ти чен те а тър – Люб ля на, Сло ве ния, 2012/2013
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В те зи пи е си яс но и пос ле до ва тел но са за я ве ни об щи места в ху до-
жест ве ни те тър се ния от пър ви те де се ти ле тия на ве ка: проб ле ми те на 
ци ви ли за ци он ния упа дък, дости га щи до апо ка лип тич ни вну ше ния, раз-
прости ра не то на сфе ри те на вли я ние на на у ка та и тех ни ка та, ме ди а ли-
зи ра не то на из куст во то, три ум фал ни ят марш на ма ши ни те, па ра док си те 
на свръх ра ци о на ли зи ра нето. Но Вит ке вич пос ле до ва тел но ре ла ти ви ра 
дъл бо чи на та на ак ту ал на та съв ре мен на проб ле ма ти ка, ка то в тек сто ве-
те си ра зигра ва ка ко фо нич на та пъл но та на един „ве сел апо ка лип сис“, 
апо ка лип сис на ва ри е тет на та си мул танност.

Фи гу ра та на пол ския ав тор Ста нис лав Иг на ци Вит ке вич е лю бо пит на ка-
то съ че та ние на меж дин ности: най-напред чрез син тез на та наг ла са на 
за ни ма ни я та на ав то ра с ли те ра ту ра, те а тър и жи во пис, до пъл не на при 
то ва с ек с п ли цит но из ве де на кон цеп ция за „чисти те фор ми“, а след то ва 
и с при над леж ност та си към осо бе но то вре ме-прост ран ст во на Сред на 
Ев ро па от 20-те и 30-те го ди ни; то съ що често се опре де ля ка то меж дин-
но – кри зис но ве че не са мо по от но ше ние на раз ко ле ба ни те на ци о нал ни 
и ин ди ви ду ал ни иден тич ности, но и по от но ше ние на исто ри ческо то 
мис ле не изобщо. Макар и с из вест на ус лов ност, то ва вре ме мо же да се 
въз при е ма и ка то мо мент на осо бе на чув ст ви тел ност спря мо сри ва на 
са мо то ка у зал но мис лене. Някои исто ри ци на кул ту ра та1 го во рят за ед на 
вто ра мо дер ност в Сред на Ев ро па меж ду две те све тов ни вой ни, ко я то 
за раз ли ка от де ка ден т ска та (есте ти ческа) мо дер ност, не се пи та как во е 
кра си во то, а в сво я та дъл бо ка ав то реф лек сив на наг ла са се на соч ва към 
проб ле ми те на ху до жест ве на та ус лов ност и към въпро са до къ де мо же 
да достиг не ре дук ци о низ мът в пред ста вя не то на ху до жест ве на та твор ба, 
то ест без как во (още) мо же про из ве де нието.

Меж дин но раз по ло же ние от реж да за Вит ке вич ав то ри тет ни ят труд на 
Ханс-Тийс Ле ман „Пост д ра ма тич ни ят те а тър“. Него ви те те ат рал ни опи ти – 
на ред с те зи на Гер т руд Стайн и Ан то нен Ар то, Ле ман при чис ля ва към 
„то зи тип де кон ст ру и ра ни тек сто ве, [ко и то] пред чув ст ват ли те ра тур ни те 
еле мен ти на пост д ра ма тич на та те ат рал на есте ти ка“2. Съще вре мен но 
напри мер дра ма тур ги я та на Брехт в пред ста ви те на Ле ман при над ле-
жи към дра ма тич ния те а тър. В „Пост д ра ма тич ни ят те а тър“ се каз ва, че 

1  Вж. Klotz, H. Kuns  m 20. Jahrhundert. Moderne – Postmoderne – zweite Mod-
erne. München, 1994.

2  Ле ман, X.-Т. Пост д ра ма тич ни ят те а тър, С., 2015, 94.
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не за ви си мо от всич ки от ст ра не ния, епи чески ят те а тър на Брехт оста ва 
„те а тър на фа бу ла та/прит ча та“3. Не тряб ва да се заб ра вя, че при по доб но 
раз по ла га не – ка то в Мен де ле е ва таб ли ца – тек сто ве те при съст ват не 
със свойст ва та си, а на прак ти ка със сво я та ре цеп тив на исто рия. В то зи 
сми съл, при ина че удоб но то за прак ти чески це ли под реж да не, след ва 
да се от че те напри мер, че през 60-те го ди ни Та де уш Кан тор поста вя 
ня кол ко пи е си на Вит ке вич, ко и то впос лед ст вие се оказ ват важ ни за 
твор ческо то му раз ви тие ка то ре жи сьор, кой то се ин те ре су ва от проб ле-
ма ти зи ра не то на смърт та ка то чиста съ би тий ност. За смет ка на то ва при 
ре цеп ци я та на Брехт „те жи“ де бел пласт мар к си ческа ин тер пре та тив на 
наг ла са. В слу чай на раз лич но ре цеп тив но на соч ва не и Брех то ви ят те а-
тър би мо гъл да по лу чи дру го раз по ла га не в то по са на та ка на ре че на та 
„вто ра мо дер ност“ или до ри да се об вър же с ин ту и ции за пост д ра ма-
тич но то. В кон тек ста на ед но ме дий но пре на си ща не, ко е то ин те ре су ва 
Брехт по вре ме то, ко га то ра бо ти за ед но с Писка тор за съз да ва не то на 
си мул та нен те а тър на ед на мно жест ве на дейст ви тел ност, при съст ви е то 
на епи ческия те а тър би из ляз ло встра ни от до ми ни ра не то на фа бу ла та4. 
Тога ва ще ви дим, че в сре ща та на раз лич ни из куст ва или раз лич ни сце ни 
в ре жи ма на осо бе но ха рак тер на та за 20-те го ди ни ме дий на плат фор-
ма на ва ри е тет на та си мул тан ност „Бес ни ят ло ко мо тив“ би се чув ст вал 
на пъл но на своя те ри тория.

На исти на в своя ре дук ци о ни зъм Вит ке вич оти ва по-да ле че от Брехт и 
Пискатор. Като тръг ва от тър се ни я та на аван гар да в изоб ра зи тел но то 
из куст во, той по ве че от де се ти ле тие ра бо ти вър ху кон цеп ци я та си за 
„чиста фор ма“: „Но ви те фор ми в жи во писта и про из ти ча щи те от тях 
не до ра зу ме ния“ из ли за през 1919 г. във Вар ша ва, а об х ват ни ят трак тат 
„За чиста та фор ма“ – през 1932 г. Витке вич насто я ва, че от те а тъ ра е не-
об хо ди мо да се из х вър ли не са мо ди дак ти ка та, но и всич ки ми ме тич ни 
упо до бя ва ния на прав до по доб ност. Апели ра за то ва из куст во то да се 
раз де ли с тър се на та ве ко ве на ред вът реш на пси хо ло ги ческа мо ти ви-
ра ност на фи гу рите. Според Вит ке вич окон ча тел ни ят от каз от та зи ми-

3  Пак там, 59.
4  За срав не ние един при мер за по до бен про чит на Брехт: ста ти я та на Ралф 

Си мон „Ме дий на смя на на те ат рал ността? За Брех то вия про ект „Опе ра за 
три гро ша“. Вж. Simon, R. Medienwechselder Theatralität? Zu Brechts Dreigro-
schen Projekt (Oper, Roman, Film, Prozeß). – In: Theatralität und die Krisen der 
Repräsenta  on. (Hrsg. Fischer-Lichte, E.). Stu  gart, 2001, 252–280.
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ме тич ност е най-труд но пости жим имен но в те а тъ ра по ра ди ха рак те ра 
му на син те тич но или ком п ле к с но из куст во, съста ве но от хе те ро ген ни 
еле мен ти5. За раз ли ка от те а тъ ра, зна че ни я та в ли ри ка та или в жи во писта 
напри мер са в състо я ние да се оста вят на игра та на ма те ри а ла – в те зи 
слу чаи се пре доста вя въз мож ност за раз гръ ща не на про цес, кой то Ле ман 
на ри ча „ав то но ми зи ра не на сиг ни фи ка ти те“6. В кон цеп ци я та за чисти те 
фор ми дейст ви е то в пи е са та тряб ва да след ва един ст ве но за ко ни те на 
сво я та соб ст ве на вът реш на ком по зи ция, на соб ст ве на та ма те ри ал ност 
на та зи ком по зиция.

Ко га то пи ше зна чи ми те си пи е си, Вит ке вич ве че е на бе ля зал те зи проб-
ле ми, из вел е яс но па ра ле ла с ма те ри ал ност та на жи во пис на та ме дия. 
В „Бес ни ят ло ко мо тив“, но съ що напри мер във „Вод на ко кош ка“ и осо-
бе но в „Май ка“, мо же да се ви ди, че чрез пер со на жи те се упо до бя ват не 
чо веш ки дейст вия, а дискур сив ни наг ла си, жесто ви реф лекси. Подоб на 
наст рой ка се из пъл ня ва точ но в програ ма та и в сми съ ла на то ва, ко е то 
по-къс но ще бъ де опре де ле но ка то пост д ра ма ти чен те атър. Така на сце-
на та при съст ва и ра бо ти не систе ма от „въз г ле ди“ за све та, ко и то пер со-
на жи те след ват или изоб ли ча ват, не пер со на жи, ко и то се въз при е мат ка то 
ин ст ру мен ти или про те зи на дейст ви е то, ни то до ри клю чът на аб сур да, 
чрез кой то се до пуска, че ня ко га, пре ди състо я ни е то на вза им на та глу-
хо та меж ду чо ве ка и би ти е то, е съ щест ву ва ло не що друго. Вместо то ва 
на сце на та е поста вен пласт от реф лек сии, кой то сви де тел ст ва един ст-
ве но за мно жест ве ност та/вир ту ал ност та на све та, кой то поста вя све та 
(по доб но сце на та) ка то прак ти чески без край на плат фор ма за па ра лел ни 
случ вания. Но та зи все о бе ма ща плат фор ма на плат фор ми те не раз по-
ла га с дъл бин ни из ме ре ния, не е под п ла те на с ня как ва иде о ло гия на 
це лост та – сце на та на све та е по тъ на ла в иден тич ност но без раз ли чие, в 
ус ло ви я та на изост ре на кри за на репре зен та цията.

Дра ма тур ги я та на Вит ке вич е под хо дящ при мер за из веж да не то на са ма-
та кри за на репре зен та ция на пре ден план: пър во, с пре дел на та яс но та 
и ка те го рич ност на сво я та програ ма и вто ро, с раз ма ха, с усил ва щия се 
тем по ри тъм, кой то от не ма не прост ран ст во то или ос но ва ни я та, а просто 
вре ме то за илюзии. Лорен ци нес лу чай но из би ра пи а но то ка то сце ни чен 
ек ви ва лент на ло ко мо тива. Опия не ни е то от бес ни те син ко пи вну ша ва, 

5  Вит ке вич, С. И. Пи е си, С., 1993, 484.
6  Ле ман, X.-Т. Цит. съч., 125.
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че чо век ня ма на как во да се за дър жи в сво я та пов ле че ност от тем пото. 
Имен но то, а не ня как ва прив не се на аван гар дист ка кон цеп ция от на ся 
ми ме тич ни те упо до бя вания.

В кул ми на ци я та на пре пуска не то в „Бес ни ят ло ко мо тив“ из ник ва пер со-
наж на име Ми на фон Бар н хелм: по я вя ва се бук вал но от пусто то праз но 
прост ран ст во, през ко е то пре пуска ма ши на та, и се опит ва да убе ди ма-
ши ниста и ог ня ря да спрат. Малко след то ва Ми на фон Бар н хелм за я вя ва, 
че ве че от две ми ну ти е влю бе на в ог ня ря Ни ко лай Вой та шек, смя та, че 
е на яс но с от но ше ни я та меж ду не го и лю би ма та му Юлия и насто я ва, че 
мо же да му по мог не да заб ра ви „она зи“, ко я то го тласка „към тол ко ва 
ужас ни де ла“7. – Та ка в та зи пря ко за е та от ед но и мен на та пи е са на Ле-
синг фи гу ра е на бе ля за но из вест но фра зьор ст во, как то и очер та ния на 
си ту а ция, пре ек с по ни ра на в не из б ро и ми ме лод ра ма тич ни при ме ри и 
за лег на ла в сте ре о тип ни пред ста ви: фа тал на та же на, ко я то тласка мъ жа 
към са мо у бийст ве ни де ла, сре щу жер т во го тов на та же на, ко я то пра ви 
всич ко, за да го вър не у се бе си, да го спре и укроти. Но раз пъ на ти от 
ри тъ ма, фра зи те на Ми на фон Бар н хелм са ви де ни ка то дискур сив ни 
наг ла си, ко и то при съст ват, участ ват в игра та, но не от веж дат на ни къде. 
Те би ха мог ли да се въз при е мат ка то ня как во да леч но ка ри ка тур но по-
до бие на Ле син го во то „Вой ниш ко щастие“ и до ри ка то ви зу а ли зи ра не 
на аван гар дист кия жест за раз чист ва не на смет ки те с исто ри ческо то нас-
лед ст во8. Въпре ки те зи въз мож ности оба че по до бен ци та тен ан га жи мент 
по лу ча ва съв сем дру го на соч ва не: към раз ко ле ба ва не на устой чи ви те 
сю жет ни ме ха низ ми и мис ле не то за ха рак те ро ло гич ни ти по ве, ка то 
вместо то ва се под чер та ват въз мож ности те на дра ма тур гич на та тъ кан 
да по раж да съ би тий ност от соб ст ве на та си вът реш на тяга.

7  Вит ке вич, С. И. Цит. съч., 258.
8  Тук съв сем бег ло мо же да се при пом ни, че ло ко мо ти вът при съст ва ор га нич но 

в програм ни те тек сто ве на фу ту ризма. Напри мер в ма ни феста от 20 фев-
ру а ри 1909 г. Мари не ти го включ ва в спи съ ка на достой ни те за въз пя ва не 
об ра зи на съв ре ми е то и пос ле до ва тел но го на то вар ва с две ха рак те ристи ки 
на живо то: „ши ро кия [му] гръ ден кош“ и срав не ни е то с пре пускащ огро мен 
кон („le locomo  ve dall’ampio pe  o, che scalpitano sulle rotaie, come enormi 
cavalli d’acciaio imbriglia   di tubi“ – h  p://www.digila.it/public/iisbenini/trans-
fert/Bernazzani/5 B%20SIA/Materiale/CD_131Manifesto%20del%20futurismo.
pdf (послед но по се ще ние 26.09.2017). В кон т раст на то ва мър т ва та кул ту ра 
на му зе и те и биб ли о те ки те под ле жи на уни що жение.
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При ме ри за по доб ни ци тат но мар ки ра ни наг ла си мо гат да се от кри ят 
и в дру ги те пи е си на Вит ке вич. В „Май ка“ си нът Ле он го во ри пря ко за 
Ниц ше, Бер г сон, Шпен г лер, за пи е си те на Стрин д берг – посто ян ни ят ре-
пер то ар на ти па ни хи листич но наст ро ен ин те лек ту а лец от края на 19. и 
на ча ло то на 20. век, но из бяг ва от сказ ка та, на ко я то тряб ва да из ло жи 
въз г ле ди те си, пре доста вяй ки диску си он но то по ле на ма щаб но сби-
ване. Кога то май ка та е при ну де на да зап ла ти ще ти те от сби ва не то, тя с 
не у до вол ст вие и без ни ка къв ан га жи мент към нат ру па ни те ве че ци та ти 
го во ри за „мно жест ве ност та на дейст ви тел ност та“, с ко я то се тро ви си-
нът ѝ9. Ако „Май ка“ ра бо ти на рав ни ще то на соб ст ве ни те си зна че ния с 
ня как ва ци тат на програ ма, то тя се раз по ла га в на пъл но раз ли чен план: 
в непре о до ли ма та те жест на се мей ни те ро ли от „Хам лет“ (с ак цент от-
но ше ни е то на май ка и син), ко я то кни ги те и при ле жа щи те им све то ве 
ня ма как да по не сат или не ут ра ли зират.

Тук се раз по ла га един от сре дищ ни те ак цен ти в те а тъ ра на Вит ке вич. – 
Са ми те от но ше ния меж ду по ло ве те са це ле на со че но пред ста ве ни ка то 
ро ли, и то на фо на на ед но об що вну ше ние, че пов се мест на та те ат рал-
ност или до ри бу та фор ност на съв ре мен ния свят е де ри ват на не го ва та 
край на не си гур ност. Вари е тет на та кул ту ра от 20-те го ди ни на 20. век е 
допри нес ла в зна чи тел на сте пен и за то ва усе ща не: ця ло по ко ле ние хо-
ра на из куст во то ка то Ерих Кест нер, Ир м гард Койн, Кристо фър Ишъ руд, 
Мар ле не Дит рих, Ло те Ле ня, Ил зе Вер нер – не за ви си мо от раз ли чи е то 
на твор чески те им из ра зи и ме дии, пре на сят цял жи вот ос но ва ни я та 
на та зи кул ту ра с трай на та наг ла са, че съв ре мен ни ят чо веш ки жи вот е 
при до бил ха рак те ра на те ат рал на ин тер ме дия (свър з ва ща ро ля меж ду 
ро ли те)10. Неза ви си мо от то ва, че се на ми ра по-ско ро встра ни от епи-

9  Вит ке вич, С. И. Цит. съч., 292.
10  Един стра ни чен щрих за усе ща не то за жи ве е не във ва ри е те, ко е то, из г леж да, 

не е на пуска ло ня кои ар тисти и в най-дра ма тич ни мо мен ти от жи во та им: 
в днев ни ко ви те си за писки от вре ме то на Вто ра та све тов на вой на Кест нер 
раз тър с ва чи та те ля не с кар ти ни те на ужас но то, а с то на на без раз личния. 
Сякаш всич ко е ви дя но през очи те на ва ри е тет ния кон фе ран сие, кой то 
раз каз ва (пре да ва ка то ве се ла раз но вид ност на но ви ни те) ха рак тер ни те 
ак ту ал ни ви цове. Напри мер обяс ня ва как во е Блиц криг (по ня ти е то на на-
ци о нал со ци а листи ческа та про па ган да за не об хо ди ма свет ка вич на вой на): 
то ва е филм, кой то та зи сед ми ца вър ви в ед но ки но, дру га та сед ми ца – в 
дру го, пос ле – в друг град и та ка про дъл жа ва на та тък ме се ци на ред (Kästner, 
E. Das Blaue Buch. Kriegstagebuch und Roman-No  zen. (Hrsg. Bülow, U. vonu. a. 
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цен тъ ра на ва ри е тет на та кул ту ра, Вит ке вич, стру ва ми се, спо де ля ва-
ри е тет ния опит на кон фе ран сие или ко мен та тор на по ло ви те ро ли: при 
изо би ли е то от сек су ал ни апе ли в пи е си те му, вну ше ни е то в тях вър ви 
към ко лапс на сек су ал ни те от но ше ния и то се дви жи към ко лап са със 
ско рост та на бе сен ло ко мотив. Доми на ци я та на сек су ал но то в кул ту ра та 
е твър де пре ек с по ни ра на, из куст ве но пре на ви та, ако мо га да си поз во ля 
да ар ти ку ли рам в ди дак ти чен план ед на по зи ция от про из ве де ния ка то 
„Ме та фи зи ка на двуг ла во то те ле“ или „Бес ни ят ло ко мотив“.

Не об хо ди мост та да се под ко пае сте ре о тип но то ро ле во мо де ли ра не в 
от но ше ни я та меж ду по ло ве те има сво и те ос но ва ния и в не пос ред ст-
ве ни те есте ти чески те мо ди от на ча ло то на 20. век. Без да се под це ня ва 
зна че ни е то на Фройд, не го ви те раз ра бот ки при съст ват по ве че ка то 
лак мус за наст рой ки те на фо но ва та сре да в ця лост на та ат мос фе ра на 
вре ме то, от кол ко то ка то не пос ред ст ве но въз дейст вие11. Запом ня щи се 
об ра зи, сим п то ма тич ни за об се сив на та еро ти ка от вре ме то на 1900 г., 
при то ва из пъл не ни тък мо в сце ни чен фор мат, пред ла гат „Са ло ме“ на 
Оскар Уа йлд или „Елек т ра“ на Ху го фон Хоф ман стал. Цент рал ни те фи гу-
ри на ма ши ниста и ог ня ря от „Бес ни ят ло ко мо тив“ из г леж дат сек су ал но 
ире ле ван т ни, ма кар че се на ми рат в пер ма нен т на ек зал тация. Въпре ки 
че ла тен т на та хо мо сек су ал ност не е из к лю че на ка то ин тер пре та тив на 
въз мож ност, за Вит ке вич са мо то фо ку си ра не в хо мо е ро ти ка та е съ що 
ро ле ва но вост от вче раш ния ден12. Търсе не то на ек с це сив но то пре жи-
вя ва не, на дру го то състо я ние, раз по ла га въз бу да та в по тен ци а ла на 
ско рост та и чисто то съ би тие на сблъ съ ка. В на бе ляз ва не то на своя дро-
мо ло ги чен кон цепт френ ски ят фи ло соф Пол Ви ри лио поста вя по доб на 
об се бе ност от ско рост та ка то сре ди щен, ал тер на ти вен на сек су ал на та 
връз ка фе но мен, ка то при то ва го наб лю да ва да леч не са мо в „мо дер ни те 

Marburg, 2006, 137). Създа ва се усе ща не, ко е то но си не що от еу фо рич на та 
при пов диг на тост на пред сто я щия апо ка лип ти чен сблъ сък на ло ко мо ти ви те 
при Вит кевич.

11  В „Май ка“ и осо бе но в „Ме та фи зи ка на двуг ла во то теле“ Витке вич раз гръ ща 
де мон ст ра тив но схе ма тич ност та на Еди по вия ком п лекс ка то бу та фо рия, ка то 
по ред ния ка пан за дик тат на ка у зал но то мис лене.

12  Напри мер Хоф ман стал ре ша ва убе ди тел но връз ка та меж ду сест ри те Елек т ра 
и Хри зо те ми да ка то хо мо е ро тич но прив ли ча не на два кон т ра ст ни ти па – 
край но власт на та, до ри на сил ни ческа при ро да на ед на та и под чи ни тел на та, 
поч ти ма зо хистич на при ро да при дру гата.
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вре ме на“ меж ду две те све тов ни войни. Тяло то на па са же ра се на ми ра 
в ко пу ла тив на връз ка с тя ло то на ма ши на та, пи ше Ви ри лио в „Не га тив-
ни ят хо ри зонт“13. Това е двой ка, ко я то съ щест ву ва са мо и един ст ве но в 
уско ри тел но то дви жение. Полз ва не то на шпо ри от кон ни ка/ри ца ря го 
пра ви „уско ри тел“, при ко е то, по то пе ни в уско ре ни е то, чо ве кът и жи вот-
но то пред став ля ват транс сек су ал на двой ка14.

Ре ла ти ви ра не то на ро ле ви те иден тич ности мо же да се прос ле ди и на 
те ри то ри я та на пре об ли ча не то – прост ран ст во, ко е то ве ков на та тра ди ция 
е при е ма ла ка то квин те сен ция на игра та и фи гу ра тив на са мия те а тър, 
ка то по тен ци ал на състо я ни е то на из к лю че ние, при ко е то чо ве кът е в 
състо я ние да ви ди се бе си ка то друг, ка то въз мож ност за пре на реж да не 
на света. Освен че пре об ли ча не то на ма ши ниста и ог ня ря ка то ве ли ки, 
ши ро ко из вест ни в ме дий но то прост ран ст во престъп ни ци е са мо вер-
бал на маска, ко я то оста ва без фун к ци о нал ни пос лед ст вия за про ти ча-
не то на дейст ви е то в „Бес ни ят ло ко мо тив“, то е чуж до към как ва то и 
да е про це ду ра на уз на ва не, чрез ко я то да се про ник ва в ка чест ве но 
раз лич на зо на на поз на ние и да се фа бу ли ра. И все пак за яв ка та за пре-
об ли ча не то е на лич на, при то ва ма ши нистът Зиг ф рид Тен гер се за я вя ва 
ка то принц Тре фал ди – ня къ де се па зи сле да и от посто ян на та двой ка, 
под ле жа ща на пре об ли ча не, гос по дар – слуга. Но ос нов но то зна че ние 
на то ва жесто во на ба вя не на чуж ди иден тич ности е опи тът за пре на-
ся не в го ля мо то престъп ле ние – пос лед но то място, на ко е то – спо ред 
ек с п ли цит на та за яв ка в тек ста на пи е са та15 – съ би тий ност та е все още 
на лич на. В то зи вът ре шен на пи е са та кон цепт за съ би тие ло ко мо ти вът 
ра бо ти не ка то фун к ци о на лен об раз, а ка то медия. Локо мо ти вът „тръг ва“ 
от място то, на ко е то раз каз ва не то е ава ри ра ло, бло ки ра ло, за да бъ де 
из пол з ван не ка то фи гу ра, про ти во поста вя ща ста ро то и но во то, как то е 
при аван гар дисти те, а ка то ма ши на за кад ри ра не, ка то не из мен на тя га 
в ал тер на ти вен на ра ти вен кон цепт, в кой то ско рост та ка ра чо ве ка да 
на пус не се бе си, да бъ де ед нов ре мен но тук и ня къ де дру гаде.

13  Virilio, P. Der nega  ve Horizont. Bewegung, Geschwindigkeit, Beschleunigung. S. 
l., 1995, 44.

14  Ibidem, 50.
15  „Не об хо ди мо е не що да се случи. Тери то ри я та на всич ки престъп ле ния е 

ве че на пъл но ек с п ло а ти ра на“; „ера та на престъп ле ни я та […] за съ жа ле ние 
е из чер па на докрай“ (Вит ке вич, С. И. Цит. съч., 244).
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Друг тип от но ше ние към сре дищ ния те ат ра лен то пос на пре об ли ча не то 
е раз ви то в пи е са та „Ме та фи зи ка на двуг ла во то те ле“. Приз рач на та фи-
гу ра с на ме та ло, ко я то по тен ци ал но би мог ла да но си тран с цен ден т ни 
вну ше ния (бо лест, смърт, Ка ла-Азар), до кол ко то в съв сем бли зък исто ри-
чески план в същ ност та ѝ се е ста я ва ла би тий на та пусто та, тук се явя ва в 
ре жи ма на ед на бук вал на фи зи ческа пре зен т ност, а ней но то при съст вие 
на сце на та е бе ля за но от хлад на кòмика. За нея е пред ви де но да бъ де 
пре да де на в ба гаж но то от де ле ние на га ра та, за да из ча ка по та къв на чин 
края на вто ро дейст вие, пре ди да бъ де тран с пор ти ра на в ав ст ра лийски те 
пусти ни16. Вместо то ва фи гу ра та окон ча тел но из ли за от ро ля та, ка то се 
оп лак ва в ко ми чен ключ, че е из гу би ла „тайн ст в е на та си власт над ве щи-
те“, по ра ди ко е то не е в състо я ние да се опа ко ва са ма17. На то ва място 
рав ни ще то на дра ма тур гич ния текст оста вя сво бод но прост ран ст во за 
ин тер пре та ция: су ма та от сце нич ни и из пъл ни тел ски ре ше ния на поста-
нов ка та тряб ва да от го во ри на въпро са до къ де да достиг не иро нич ни ят 
об рат на та зи фра за, ко я то има по тен ци ал да из ра зи не до ве рие към та ка 
важ ния и жесто во под чер тан ав то реф лек си вен пласт на текста.

Нес лу чай но на съ що то място Вит ке вич във ли ча ми мо хо дом и тан ца – друг 
въз лов то пос на се це си он на та есте ти ка от вре ме то око ло 1900 г.: Ми ра-
бе ла – сест ра на цен т рал ния пер со наж, мла де жа Кар ма зи не ло – ко я то 
уди ви тел но на пом ня на всич ки на май ка им ка то мла да, тан цу ва, до ка-
то на сце на та са поч ти всич ки пер со на жи на пи е са та, сред ко и то тру път 
на май ка та, бу та фор ни ят приз рак с на ме та ло то и ка ри ка тур ни ят учен, 
учи тел на Кар ма зи не ло и не гов до ве ден (или мо же би би о ло ги чески) 
ба ща Ми ку ли ни. С включ ва не то на приз ра ка в тан ца от но во са пре доста-
ве ни ре ди ца въз мож ности. Ремар ка та каз ва са мо то ва, че Ми ра бе ла и 
Фи гу ра та „тан цу ват ди во, но все пак та ка, че ли це то на Фи гу ра та не се 
виж да“18. В са мо то тан цу ва не Фи гу ра та ще уду ши Ми ку ли ни – не що, ко-
е то по план и по си ла та на ху до жест ве на та тра ди ция тряб ва да из вър ши 
Кар ма зи не ло, и то ва до пъл ни тел но за тя га мо мен та ка то съ би ти ен въ зел 
и по ви ша ва от но си тел на та те жест на кон крет ни те ин тер пре та тив ни ре-
шения. Допускам, че то зи по тен ци ал, кой то е са мо за ло жен в ди а ло гич-
на та тъ кан на про из ве де ни я та, да ва ос но ва ние на Ле ман да под чер та ва 
ста тич ност та в дра ма тур ги я та на Вит ке ви чи в кон цеп ци я та му за чисти те 

16  Пак там, 62.
17  Пак там, 67.
18  Пак там.
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фор ми19. Същев ре мен но оба че чрез за ло же на та в те зи тек сто ве спо соб-
ност да се мар ки рат ма щаб ни със своя ре цеп ти вен и исто ри чески фон 
проб ле ми, без да се под сказ ват ре ше ния, тук опре де ля ща ста ва ед на 
ди на ми ка на ин тер пре та тив на та мно жест веност.

До из вест на сте пен ста ти чен е мо же би на чи нът, по кой то дра ма тур ги я та 
на Вит ке вич във ли ча мо де ли, за дейст ва щи реф лек сии за са мия те а тър и 
те ат рал ност та, как то и за съв ре мен на та кул ту ра изобщо. Авто рът на бе-
ляз ва напри мер проб лем ни ка зу си на въз пи та ни е то, ка то един ст ве ни ят 
ин тер пре та ти вен на тиск, кой то до пуска, е тях но то на соч ва не в по со ка 
на скеп си са спря мо въз мож ности те на въз пи та ни е то изобщо. По от но-
ше ние на ка зу са за престъп ле ни е то ве че ста на ду ма, че е за я вен ка то 
де фи цит но в съв ре ми е то есте ти ческо и съ би тий но яд ро, ка то пос ле ден 
дом на чо веш ка та ин ди ви ду ал ност. Към то ва се при ба вят от чет ли ви ци-
тат ни мо де ли, чи я то „ста тич на“ ек с по зи ция се нуж дае от ди ни ми зи ран 
сце ни чен про чит: Еди по ви кон сте ла ции при ре ди ца пер со на жи с фо но во 
ци ти ра не на из вест ни дра ма тур гич ни об раз ци; при вид но бег ло пре ми-
на ва не през устой чи ви те ат рал ни места (при ме рът с тан ца); на пуска щи 
те ри то ри я та на ху до жест ве на та ус лов ност реп ли ки, ко и то об ръ щат 
вни ма ние на при ро да та на те ат рал но то. И съ щев ре мен но всич ки те зи и 
дру ги проб лем ни по ле та би ват де мон ст ра тив но обез си ле ни в ус ло ви я та 
на кри за на иден тич ности те и кри за на репре зен та ци я та, ка то уси ле на та 
ав то реф лек сия в ус ло ви я та на ед на ме дий на ед нов ре мен ност раз ко ле-
ба ва устой чи вост та на кон ст рук ти, ко и то ня ко га са се де фи ни ра ли ка то 
дейст вия, ха рак те ри или фа були.

В те зи ус ло вия на раз ко ле ба ни иден тич ности ос но ва ни я та и из ме ре ни я та 
на тра гич но то из г леж дат от ка за ни. А с то ва не у мест ни за поч ват да из г-
леж дат и пред ста ви те за дра ма ти чен те атър. Но ре ше ни е то ка то от го вор 
на кри за та не оз на ча ва пре ми на ва не в дру га ор би та, ся каш дости га не 
до след ващ ред в Мен де ле е ва та таб ли ца на твор ческа та так со но мия 
по си ла та на де тер ми нист ка та мак си ма, че ко ли чест ве ни те нат руп ва-
ния во дят до ка чест ве ни из ме нения. Реше ни е то на кри за та не мо же 
да но си за дъл же ние да уста но ви но во те ат рал но прост ран ст во с но ви 
дра ма тур гич ни и сце нич ни пра ви ла, с но ви очак ва ния, ко и то из пъл ни-
19 „Тех ни ят ино ва ти вен по тен ци ал [на пи е си те на Вит ке вич, на Стайн и на Ар то] 

ста ва ясен ед ва в рет рос пек ция, след ка то ста тич ни ят мо мент посте пен но 
из п лу ва ка то въз мож ност за те а тър в ме дий но то об щест во“ (Ле ман, X.-Т. Цит. 
съч., 122).
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те ли и пуб ли ка ще по делят. Като жи во из куст во кон ти ну и те тът на те ат-
рал ния про цес се под дър жа от непрестан ния ди а лог на прак ти ческо то 
из пъл не ние с тра ди ци я та и с пуб ли ката. По та къв на чин кон ти ну и те тът 
(по доб но на са мия ди а лог) е ре зул тат от мно жест во скъс ва ния и про-
дъл жа вания. Всяко поста ве но на сце на про из ве де ние – не за ви си мо от 
сво я та при над леж ност към исто ри ческо вре ме или све тог лед – има да 
се спра ви как то с из б ра ния ма те ри ал (дра ма тур гич ния текст), та ка и с 
пер ма нен т на та не въз мож ност те а тъ рът (и в част ност тек стът) да оста не 
съ щи ят. В то зи сми съл вся ка те ат рал на поста нов ка е пост д ра ма тична. 
Поста нов ка та ме ди а ли зи ра тек ста, из в ли ча от не го по тен ци а ла му на 
меж дин ност – по зи ция, чи е то осъз на ва не пре ми на ва със си гур ност и 
през твор ческия път на Ста нис лав Иг на ци Вит кевич.
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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.

ДИСКУСИЯ
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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 

ДИСКУСИЯ



165

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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