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Abstract: The study of issues about historically determined features of literary phenomena, thematic lines, 

genre forms or aesthetic categories is usually the subject of large-scale research, accompanied by widely and 

conscientiously studied empirical materials. The present text has no such purposes and is limited to an 

overview of historically established dramatic forms. Although it is an overview, the study marks key stages 

in their construction, using as reference points the features of the act, dialogue or dramatic characters and 

their transformations from the model of classical Aristotelian drama to the aesthetics of modern drama of 

the late nineteenth century, the epic theater of B. Brecht and the theater of the absurd of J. Ionesco and S. 

Beckett. 
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Изследването на въпросите за исторически детерминираните особености на 

литературните явления, тематологичните линии, жанровите форми или 

естетическите категории обикновено е обект на мащабни изследователски 

начинания, съпътствани от широко и добросъвестно проучван емпирически 

материал. Настоящият текст целенасочено се дистанцира от подобно намерение и 

се ограничава до обзорна илюстрация на исторически сложили се драматургични 

форми. Въпреки обзорния си характер изложението маркира ключови етапи в 

тяхното изграждане, като използва за опорни ориентири особеностите на 

действието, диалога или драматургичния персонаж и техните трансформации от 

модела на класическата аристотелевска драма в естетическата мярка на модерната 

драматургия от края на ХIХ в., епическия театър на Б. Брехт и драмата на абсурда на 

Й. Йонеско и С. Бекет. 

 

1. Драмата като литературен род. Основни жанрови форми – понятието 

драма назовава една от родовите категории (наред с епоса и лириката), 

обединяваща словесни произведения от различни жанрови форми, в които 

събитийният ред е пресъздаден като поредица от конфликти, разгърнати и 

разрешени в хода на сюжетното действие. Гръцката дума драма (действие) 

насочва към същността на драматургичния текст – той е словесен текст, 

предназначен за сценично представяне. Действената природа на драмата е 

описана чрез категорията подражание (изображение) в Поетиката на 

Аристотел, според когото трагическата и комическата поезия се отличават от 

другите видове поезия (епическа поезия, дитирамбическа поезия, авлетика, 

китаристика) по начина на подражание. Поетът 

представя всички герои в техните постъпки и действия. ....Оттук, казват някои, тези 

творби се наричат драми, т.е. действия, защото изобразяват действащи лица (Аристотел 

1993, с. 69).  

И трагедията, и комедията според Аристотел водят началото си от 

импровизацията на древната обредна песен – трагедията произлиза от 

дитирамбическото пеене, а комедията – от фалическите песни – и  
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постепенно се разрастват, развиват и придобиват собствена природа 

(Аристотел 1993, с. 71). 

В теоретико-историческите изследвания въпросът за произхода на 

драмата е обект на различни интерпретации, но е установена тезата за 

синкретичната връзка между най-ранните форми на драматургична игра и 

древногръцкия религиозен ритуал. Произходът на драмата е тясно свързан с 

ритуалната среда, с условностите на религиозния празник и култовите 

действия. В контекста на празника към танца и пантомимата се добавя 

словото на участниците в ритуалното действие. Особено важно е да се 

отбележи социокултурната насоченост на театралния праксис в контекста на 

празничната среда и необходимостта да се опосреднят сложните общностни 

отношения в полиса. Както посочва Богдан Богданов, 

трагедиите вестявали на гражданската целокупност в Дионисиевия театър 

истина, която се отнасяла до всеки от зрителите косвено, но по-пряко засягала 

тяхната целокупност. Тази истина изглежда е била означена в съдбата на 

първенеца, с която се занимават трагедийните сюжети” (Богданов 2012, с. 265).  

Оформянето на жанровете – трагедия и комедия – се осъществява  в 

празнично-религиозната среда, свързана с: 

➢ Трагедия (tragos+ode – „песен на козела”): 

• култа към бог Дионис (Вакх, Бакх) в системата на Атинските празници 

(Големи и Малки Дионисии) – като символически израз на страдащото 

божество, на умиращия и възкръсващия бог и на ритуалния екстаз; на  

освобождението и мистичното сливане на човека с божествения дух 

• култа към героя – обредни практики, свързани с местните култове към 

страдащия герой, в които основно място заема ритуалният плач 

(редуване на индивидуален и хоров речитатив, пеене-плач) и 

символически изразените страдание и скръб заради страстите на 

героя 
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• култа към мъртвите – ритуалните практики включват символическото 

пресъздаване/разиграване на сцени и събития от живота на човека; те 

подпомагат ритъма на паметта и представят символическото сливане 

на живот и смърт, време и вечност, човешко и божествено 

 

➢ Комедия (komos+ode – “весело-гуляйджийски или тържествени 

песни”):  

• фалическите шествия – ритуални практики, свързани с култа към 

Дионис и символизациите на плодородието; съдържат подигравателни 

или сквернословни сцени, непристойности, шеги и обругавания с 

открит еротичен характер 

• изобличителните и подигравателните песни (ямби), част от 

ритуалните практики на плодородието и празниците на богиня 

Деметра 

• насмешливите, сатирични и охулващи стихове (ямби) на 

старогръцките поети Архилох и Хипонакт 

 

В историческата динамика на жанровете трагедия и комедия се 

обособяват разнообразни жанрови варианти. Развиват се посредством заемки 

на структури от утвърдени драматургични форми (напр. римската комедия 

палиата спрямо гръцката новоатическа комедия; трагедията на 

отмъщението спрямо „кървавите” трагедии на Сенека) или чрез жанрова 

симбиоза (напр. трагикомедията и героичната комедия спрямо жанровете 

трагедия и комедия). Те могат да представят тематични, фабулни или 

концептуални изменения в рамките на жанровия инвариант при преработка 

и адаптация в различни национални култури. Разнообразните субжанрове на 

трагедията и комедията представят процесите на исторически 

детерминирана изменчивост/вариативност на жанровете. Важна роля в този 

процес има системата от фактори, които обуславят „експанзията” или 
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„затихването” на жанровата форма – такива могат да бъдат принадлежността 

към традиция, която е унифицирана като образец (напр. гръцката и римската 

трагедия са обект на подражание в драматургията на класицизма (XVII в.) 

или съответствието на стила на живот и на вкуса на масовата публиката 

(напр. интензивното развитие на жанра мелодрама в театралната практика 

на XIX в.).  

Част от исторически обособените субжанрове и жанрови форми на 

комедията и трагедията могат да бъдат откроени като отличаващи се със 

следните характеристики:  

➢ комедия палиата (comoedia palliatta) – комедията в ранния етап на 

развитие на римската литература, изградена на основата на 

подражанието на гръцки образци (заимствания на теми, сюжетни 

схеми, персонажи и т.н.), адаптирани за римската публика 

➢ комедия тогата (comoedia togata) – комедията от периода II-I в. пр. н. 

е., изградена на основата на оригинална интрига; представя локален 

колорит, герои с римски имена и костюми; интерпретира частна, 

семейно-битова проблематика и формира благоприятната развръзка 

посредством утвърждаването на морални добродетели; тематиката и 

внушенията й я приближават до „сериозната комедия” 

➢ комедия на ситуацията – комедия с динамично развитие на 

действието и усложнена от неочаквани обрати интрига; източник на 

комичното са перипетиите и недоразуменията пред героите; 

персонажите са схематично обрисувани и не са разгърнати като 

характери или като социални/морални типажи 

➢ комедия на характера – основава се на изображението на социалния 

или моралния тип; героите са представени като завършени характери; 

отличава се с по-слаба динамика на действието в сравнение с комедия 

на ситуацията; акцентът е положен върху разкриването на героите и 

тяхната комична/сатирична обрисовка 
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➢ комедия дел арте (commedia dell’arte) – отличава се с водещата роля на 

актьорската импровизация – изгражда се чрез съвместната игра и 

майсторството за импровизация (чрез техники на тялото, 

жестикулации, пантомима) на основата на заимствани или 

оригинални сюжети; фабулата се гради върху устойчиви схеми (напр. 

разделени влюбени, любовни съперничества и др.); има динамична 

интрига, задвижвана от комични перипетии като преобличания, 

недоразумения, обърквания; персонажите са комически типове-маски 

без характерологични черти 

➢ комедия-балет – комедията се отличава със синкретичен характер; 

действието е съпътствано от балетни интермедии (музикално-танцови 

изпълнения), обикновено без пряка връзка със сюжетната интрига; 

активно се развива в театралната култура на ХVII в. с въвеждане на 

действие, реплики и актьорска игра и в балетната интермедия   

➢ салонна комедия – комедия, която представя ситуации, ограничени в 

рамките на салонния разговор; източник на комичното е диалогът – 

словесните обрати, иронията в обмена на идеи или сарказмът на 

репликите; отличава се с изтънченост, остроумие при пресъздаване на 

светския разговор; действието е камерно и статично, а динамиката е 

осъществена чрез диалога 

➢ трагедия на отмъщението – една от най-популярните жанрови 

вариации на трагедията в епохата на английския ренесанс; изградена е 

чрез структурно съчетание на драматургични техники на трагедията и 

комедията – елементите на зрелищно отмъщение и жестокост от 

„кървавата трагедия” на Сенека и на заплетена фабула от комедията на 

интригата; отличава се с динамично действие, основано на мотива за 

преследването и отмъщението; притежава ярка външна конфликтност, 

резки обрати и контрастни перипетии, висок (приповдигнат) стил за 
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изразяване на афектите, пространни монолози и патетична реч; 

формира модела на героя отмъстител 

➢ висока (класицистична) трагедия – утвърдената като образцова форма 

на жанра в етапа на класицизма (предимно във Франция) според 

нормативно зададени жанрови белези  

➢ героична трагедия – субжанр на трагедията, развит в английската 

драматургия от вт. пол. на XVII в. в резултат на подражанието на 

френската класицистична трагедия 

➢ трагикомедия – в класическата драматургия – хибридна жанрова 

форма с елементи на трагедия и комедия; елементите от класическата 

трагедия: висок, възвишен (героически) персонаж; възможност за 

нарушаване на ред и заплаха за съдбата на героя; външен тип 

конфликт и усложнена фабула; елементите от класическата комедия: 

благоприятна развръзка и утвърждаване на социална/морална норма; 

отличава се с динамична интрига и ситуационни обрати; в модерната 

драматургия (в поетиката на реализма и натурализма, в театъра на 

абсурда и др.) жанровата форма се използва с променена функция – 

опира се на идеята за нестабилност и релативност на житейската среда 

и на породения от тях „трагикомически ефект”, изразен в 

несъответствието между същността на героя и жизнените 

обстоятелства; смешението на трагично и комично и техните резки 

контраси са едно от средствата за конструиране на абсурда и 

парадокса като екзистенциални ситуации 

 

1. 1. Трагедията като драматургичен жанр. Началата   

Най-ранните форми на жанра се развиват на основата на Дионисиевия култ и на 

култа към страдащите богове, като събитията, пресъздадени чрез действие, а не 

чрез разказ, формират облика на най-древната ритуално-култова, сакрална драма. 

Изградена на основата на театралната практика, в най-ранните си форми драмата е 
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пряко свързана с колективното възприятие (напр. на публиката на театралните 

представления в Атина през V в. пр. н.е. по време на Дионисиевите празници), с 

ценностите на общността и със системата от общозначими идеи, с които се 

регулират социалните и моралните отношения2. Постепенното й отделяне от 

ритуалната среда определя процеса на самостойно развитие и обособяване на 

жанровите характеристики на трагедията и комедията. Третата жанрова форма – 

сатирна драма – е специфична форма, която не продължава развитието си след IV 

в. пр. н. е., тъй като развлекателната й функция е иззета от разнообразените форми 

на комедията. В сатирната драма героите са митологични същества, а хорът е 

съставен от сатири. Сюжетът е опростен и в действието са включени танц и 

непристойна пантомима с подчертано еротичен подтекст, жизнерадостни песни и 

плач на сатирите. В края на класическата епоха формата се оказва анахронична и 

изчерпана и поради силната си обвързаност с трагедийните трилогии в ритуално-

театралния комплекс – три трагедии и една сатирна драма формират тетралогията, 

представяна от авторите по време на Дионисиевите празници. 

 В най-ранните етапи от развитието на трагедията се обособяват нейните 

същностни характеристики – действие и конфликт. Аристотел определя 

трагедията като „подражание на действие сериозно и завършено, с определен обем, 

с украсена реч, различна в отделните части, което подражание с действие, а не с 

разказ, чрез състрадание и страх извършва очистване от подобни чувства” 

(Аристотел 1993, с. 72). Разгръщането на действието (по дефиницията на Аристотел 

                                                           
2 Връзката между Дионисиевия ритуал и генезата на трагедията е обект на системни проучвания 
през 90-те г. на ХХ в., които, в духа на новоисторическите изследвания, се насочват към 
екстратекстуалната среда, като се фокусират върху въпросите на политическото управление, 
полисните отношения, разбирането за закон или морални норми. Социорегулативната функция на 
театралното представяне, и в частност на трагедията в нейната генеалогична обвързаност с 
Дионисиевия мит и ритуал, се изразява не само във възможността да подсигурява гражданското 
единство и целокупността нa полисната общност. В изследването си „Взаимност и ритуал: Омир и 
трагедията в развитието на града държава” (Reciprocity and Ritual: Homer and Tragedy in the Developing 
City-state) Ричард Сийфорд разгръща тезата за важната роля на трагедията за укрепването на полиса 
чрез преодоляване на насилието на ритуално представяната смърт при родово-семейните 
отмъщения в трагедийните сюжети. Дионисиевият мит и култ подпомагат създаването на култа към 
героя и замяната на верността към родово-семейния свят с верносттта към полиса. По-подр. вж. у 
Seaford 1994).  
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– посредством фабулата като начин на подредба на събитията) се осъществява чрез 

перипетията и узнаването, съществуващи в логическа взаимообвързаност. 

Перипетиите – поредица от обрати в хода на действието – са структурен компонент 

на фабулата, който подпомага нейното усложняване, тъй като отдалечава 

узнаването и съответно разрешаването на конфликта. Образцовата трагедия 

според Аристотел трябва да притежава сложна фабула, която представя движението 

на действието (по отношение на героя) от незнание към узнаване и от щастие към 

нещастие.  

 Ключови понятия в дефиницията на Аристотел за трагедията са понятията 

мимезис (подражание), страдание (на героя) и катарзис (пречистване). В резултат 

на сблъсъка си с божествен ред, норма, закон, право героят на трагедията проявява 

своя хюбрис (способността си да нарушава мярата) и понася страданието като израз 

на възмездието. И тъй като обект на трагедията са герои „по-добри от нас самите”, 

носители на добродетели и достойнства, към техните хюбристични действия 

зрителят подхожда „със състрадание и страх” за бъдещата им участ. Действието и 

конфликтът в трагедията следва да го доведат до пречистването/освобождаването 

от чувството на страх за героя. В друг аспект катарзисът се отнася не само до 

публиката и нейната очаквана реакция, но и до трагическия герой, който в хода на 

узнаването на вината преживява угризенията или разкаянието за своите действия и 

достига до нравственото „пречистване” – предпоставка за зрителското съчувствие и 

състрадание за неговата съдба. 

 

2. Драматургично действие, драматургичен конфликт, драматургичен 

диалог  

Драмата като литературен род се развива заедно с театрално-сценичните 

форми. Драматургичната творба по правило е предназначена за представяне пред 

публика, независимо от факта, че в историята на тези жанрови форми се 

утвърждават и пиесите за четене. 
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 Конфликтът в драмата се развива в нейните исторически обособени форми 

– в най-ранните етапи той е оформен като външен конфликт: между героя и модел 

на реалност, изведена извън него (божествен закон, социална или морална норма, 

идеи, чуждо лично право). Външният конфликт изгражда драмата на външното 

действие3 и е основен за класическите етапи на драмата като литературен род. В 

ранните етапи от развитието на трагедията външният конфликт/външното 

действие формират представа за трагическия герой като подвластен на външна 

спрямо него мяра, която той „прекрачва” в резултат на незнание, съдбовна 

случайност или предопределение. В драмата на външното действие конфликтът 

предполага формирането на „трагическата вина” на героя, към когото зрителят в 

най-голяма степен се отнася със „състрадание и страх” и на когото съчувства за 

участта му. 

Ситуацията на избор между несъвместими алтернативни решения е основа за 

драматически сблъсък, най-добре реализиран в класическата трагедия. Героят е 

поставен пред еднакво неприемливи решения (напр. избор между разум и чувство, 

дълг и любов, индивидуална и колективна ценност и т.н.) спрямо еднакви по 

ценност дадености. Разрешаването на конфликта е възможно единствено чрез 

надмощието на едната от двете възможности и отхвърлянето на другата. 

 Трансформациите в природата на действието и конфликта представят друг 

тип взаимоотношения на действащото лице (героя) и събитията. В хода на 

действието героят разкрива характера си и подбудите за постъпките си. Формите на 

стълкновение, проекцията на конфликта са определени от неговата природа, 

проявена в процеса на действане – в поведение, решения, избор на гледна точка. На 

равнището на мотивите за действиe се развива драмата на вътрешното действие и 

се формира вътрешният конфликт, изграден като сблъсък между противоположни 

ценностни (морални, психологически, философски и т. н.) позиции. В драмата на 

вътрешното действие събитийността отслабва и се измества на втори план, а 

                                                           
3 По подр. за характеристиките на действието и конфликта в драмата вж. Добрев, Д., М. 
Костадинова, 2010. 
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конфликтът се реализира не в системата на динамичните събития и перипетии, а в 

системата на състоянията, нагласите и духовните реакции на героите.  

 Формата на драматургична развръзка е в пряка зависимост от причините и 

природата на конфликта – в драмата на външното действие тя сочи разрешаване 

според естествената логика на събитията. В трагедията на класицизма, изградена на 

основата на Аристотеловото схващане за единно и завършено действие, конфликтът, 

изграден като непреодолим и неразрешим за героя, е преодолян във финала чрез 

трагичното като участ на героя. Един от начините за неговото реализиране е 

естественото отказване от/жертване на съществена част от ценностния свят 

(желания, идеали, намерения) в името на друга по-висша ценност (закон, морална 

норма, политически ред, съсловен интерес), но разрешаването в рамките на 

драматургичното действие може да се осъществи и чрез похвата на външното 

въздействие – напр. чрез намесата на външен субект, който отсъжда и определя 

единствено възможния морален и екзистенциален изход на събитията, или чрез 

похвата „бог в машината” (deus ex machina) като средство за неочаквана и 

немотивирана развръзка. Жанровоопределящ белег на разрешаването на конфликта 

в класическата трагедия се явява примирението – категория, определена от Хегел 

като същностна характеристика на трагедийния финал и отнесена към 

преживяването на възприемателя. С драматургичната развръзка настъпва и     

чувството на примирение, което чувство трагедията внушава чрез гледката на 

вечната справедливост, която в своето абсолютно господстване пронизва 

относителното оправдание на едностранчивите цели и страсти и го покорява на 

себе си....(Цит. по Генов 1995, с. 97)4  

 Проекцията на конфликта в драмата на вътрешното действие върху 

системата на психологически преживявания, морални или екзистенциални нагласи 

на героите трансформира формите на сблъсъци и противопоставяния, като ги 

оформя като трайно и последователно напрежение без видима външна проява, 

което трудно може да достигне до фазата на окончателно преодоляване. 

                                                           
4 По-подробно в: Хегел. Естетика. С, 1969, II т., с. 747-752;  781-794. 
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Противопоставянията се разкриват като междуличностен разрив – криза на 

общуването и разбирането, напрегната враждебност и стремеж към господство, 

отчужденост и свръхиндивидуализация. Скритите, латентни сблъсъци маркират 

устойчив, неразрешим в рамките на драматургичната ситуация конфликт.  

 С особена функция в драмата на вътрешното действие се откроява диалогът. 

За разлика от класическата драма, в която той е в непосредствена зависимост от 

развитието на действието – динамизира събитията или се изгражда в резултат на 

техния ход, то в драмата на вътрешното действие, паралелно с отслабването на 

събитийния темпоритъм, се променя  неговата роля за изграждане на конфликта. В 

отделни жанрове на класическата драма (трагедия, комедия или драма) или в техни 

жанрови разновидности диалогичната/монологичната реч е в ясна смислово-

логическа обвързаност със сценичната събитийност. В диалога се реализира една 

от класическите форми на конфликта – сблъсъкът на идеи (напр. стълкновението 

на ценностите на Антигона и Креон в трагедията на Софокъл „Антигона”, 

словесният дуел на Родриго и Химена в трагикомедията „Сид” на Пиер Корней). 

Диалогът е територията, на която в ситуационната комедия се реализира 

комичното недоразумение, постигнато чрез играта на думи, двусмислицата и 

реторическия похват квипрокво5 като средство за словесни заблуди и източник на 

смешното. 

3. От класическа към модерна драматургична поетика   

3. 1. Естетически трансформации от края на XIX и нач. на XX в. – с 

промените в драматургичната естетика от втората половина на XIX в. и началото 

на ХХ в. се обособява новаторският облик на драматургичните творби спрямо 

класическите образци. Една прецизна систематизация на естетическите дистанции 

предлага Робърт Брустийн, дефинирайки два типа театрални практики в 

отношение на естетическа полемика – театъра на общността и театъра на бунта: 

                                                           
5 Квипрокво (qui pro qua (лат.) – ‘вземам това за онова’) – похват в ситуационната комедия, заимстван 
от античната реторика; основен начин за изграждане на недоразумения, обърквания, 
припознавания, подмени и други форми на ситуационно комичното (във фарса, в комедия дел арте, 
в комедия на ситуацията и др.). 
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С термина театър на общността обозначавам театъра на миналото, чиито 
властелини са Софокъл, Шекспир и Расин и в който пред една вярваща публика се 
разиграват традиционните митове на фона на разклащащото се, но все още 
цялостно мироздание. С термина театър на бунта означавам театъра на големите 
драматурзи бунтари, в който се разиграват митове на протест пред оредяваща 
публика на фона на постоянно редуващи се пустота, обърканост и разруха (Брустийн 
2001, с. 12). 

На първо място това засяга системата от проблеми, особеностите на 

разгръщане на действието, характера на драматургичния конфликт. Променя се и 

сценичният език на драмата под влияние на модерната представа за условност на 

сценичното време-пространство. Най-отчетливо тези изменения са видими чрез 

драматургията на Хенрих Ибсен (по отношение на усилената неразрешимост на 

конфликта, независимо от съхранената близост на проблематиката до 

класическата драма чрез темата за конфликта между личност и социум („Народен 

враг”) или между  индивиди с различен ценностен свят („Куклен дом”, „Дивата 

патица” и др.), в пиесите на Август Стриндберг (по отношение на обръщането към 

камерните лични пространства и изображението на психологическата 

нестабилност на личността, породена от самоизолацията, слабостта и 

болезненената чувствителност („Госпожица Юлия” (1888), в творбите на 

белгийския драматург Морис Метерлинк, насочени към изображението на 

трагизма на всекидневието. 

Новаторските изменения засягат и природата на диалога – той се оформя 

чрез смислови пластове: на банално-повърностната комуникация (с акценти към 

тривиалност и безконфликтност) и на вътрешната, скрито-метафорична 

напрегнатост на думите (с акцент върху „подмолния” сблъсък между героите или в 

съзнанието на индивида). В естетиката на модерната драматургичност от гледна 

точка на ролята на действието, природата на конфликта и структурата на диалога се 

наблюдават преобразувания, при които действието се отличава със статичност 

(при т. нар. безсъбитийна драма), конфликтът се изгражда като вътрешни 

противопоставяния или напрегнатост между различни мотиви за дейстие на 

героите, диалогът разширява ролята – става средство за реализиране на действието 

и конфликта (в т.нар. драма на словесното действие).  
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Драматургична условност – с развитието на модерната драма от началото на 

ХХ в. и измененията в нейната поетика се засилва идеята за отделянето от 

реалистичния език на изображение и социално-психологическата или моралната 

мотивировка на драматургичния персонаж. Процесът укрепва в театралните 

експерименти на експресионистичната драма (сила, експанзия на чувството, 

фрагментарност на словото, смислонатовареност на езика на паузите и т. н.). В 

драмата на модернизма се преобразуват основните структурни компоненти –  

действието се структурира чрез монтаж на сюжетни линии, то е неединно и 

фрагментирано, с отказ да внуши логическа завършеност на сценичните събития; 

персонажът усилва условната си природа като модел за абстрактно-обобщена, а не 

социално-исторически обусловена личност или класически изграден характер. В 

един от театралните манифести на модерната драма – предговора към пиесата 

„Госпожица Юлия” – Август Стриндберг характеризира начина на изграждане на 

персонажите в съвременната драма. Те не могат да се строят като единни и 

завършени, цялостни характери, с една или няколко водещи черти, неизменни и 

определени от класическите драматургични закони. Съвременният драматург се 

отказва от пресъздаване на характери – неговите герои притежават сложен и 

противоречив духовен свят, те са раздвоени, а не титанични (по модела, например, 

на романтическия характер в драмата); природата на героя е съвкупност от 

фрагментирани черти, колаж от качества, които се проявяват в определени 

моменти, неустойчива и неопределена в своите мотиви на поведение. От тази 

гледна точка модерната драма на Стриндберг разрушава класическата представа за 

единството и целостността на драматургичния характер. Синтезирайки 

трансформациите при изграждане на персонажа на Стриндберг, изследователят на 

модерната драма Петер Сонди отбелязва обособяването на нов драматургичен 

модел, при който класическото единство на действието е заменено от единството 

на аз-а в една изцяло субектна драматургия. Неговото разгръщане е оформено чрез 

отделни фази, които Сонди определя като модел на т. нар. етапна драма, в която 

„героят (...) е ясно обособен от образите, които той среща на различните етапи на 
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своя път” и която „разлага континиума на действието в поредица от сцени” (Сонди 

1990, с.30-32). 

Отказът от миметизъм (търсене на ефекта на правдоподобие) и 

разрушаването на сценичната илюзия, че на сцената се представя реалност, 

аналогична на обективната, намират най-ярко проявление в един нов етап в 

развитието на модерната драма – изграждането на епическата драма/ епическия 

театър. Родоначалник на формата е драматургът Бертолд Брехт, по чието име тя е 

назована „Брехтов театър”. Ключова особеност на театралния реформаторски език 

на Брехт е ефектът на отчуждението, постигнат чрез система от театрални 

похвати – похвата на белетризация, диалога със зрителя, разрушаването на ефекта 

на драматургичното/сценичното преживяване на рецепиента. Брехт развива своите 

възгледи в поредица от критически статии и есета върху изкуството, литературата 

и театъра, като аргументира нуждата да се противостои на наивния театрален 

реализъм, утвърждаван в драматургията на натурализма (напр. в пиесите на Хенрих 

Ибсен, Георг Хауптман) и на архаичните похвати на драматургично изграждане и 

театрална игра. Същността на новата театрална естетика Брехт разгръща в 

аналитични фрагменти, създадени през 30-те-40г. на ХХ в., чрез критически 

коментар на основните принципи на Аристотелевата драматургия.6 Нейна 

сърцевина е не само  принципът на подражанието (мимезис), но най-вече идеята за 

въздействие, пречистване (ефекта на катарзиса в трагедията), за зрителското 

вживявяне. В гледната точка на Брехт идентификацията с протичащото на сцената, 

подпомогната и от актьорското превъплъщение в образа, не позволява 

отстранение, критически поглед извън събитията – зрителят се отъждествява с 

герои и обстоятелства и приема тяхната ценностна позиция. Новата театрална 

практика, определена чрез понятието „епически театър/драма”, преобразува 

похватите на представяне така, че на сцената, по думите на Брехт, „да се играе това, 

                                                           
6 Критиката на Брехт към Аристотелевия модел на драмата и театъра може да се проследи в 
есеистичните фрагменти от „Неаристотелевата драматургия” (1933-1941) и „Нова техника на 
актьорското изкуство” (1935-1941). Концептуален синтез на развитието на театралните форми и на 
новаторската естетика на епическия театър Брехт изгражда в книгата „Малък органон за театъра” 
(1948). По-подробно вж. Брехт 1985, с. 173-210; 211-244; 371-408. 
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което се разиграва зад събитията” (Брехт 1985, с. 177). Илюстрирайки акта на 

дистанция в процеса на зрителска/читателска рецепция, Брехт съпоставя гледните 

точки на зрителя на драматичния и на епическия театър и обобщава функцията на 

рецептивните преобразувания: 

По никакъв начин вече не се позволяваше на зрителя чрез просто вживяване в 

драматургичните герои да се отдава безкритично на (оставащи без практически 

последствия) преживявания. Изображението подлагаше сюжети и събития на един 

процес на отчуждаване. Това отчуждаване беше необходимо, за да бъде разбрано 

показаното.[….]  

Зрителят на драматическия театър казва: „Да, аз самият съм чувствал нещо 

подобно. Аз съм такъв.[….] Това е голямо изкуство; всичко тук се разбира от само 

себе си. Плача с плачещите, смея се със смеещите се.” 

Зрителят на епическия театър казва: „Не бих предположил това. Не бива да се 

постъпва така. [.....] Това е голямо изкуство: тук нищо не се разбира от само себе си. 

Смея се на плачещия, оплаквам смеещия се.” (Брехт 1985, с. 183-184). 

Епическата драма представя една от най-съществените трансформации на 

равнището на междуродовите граници. Както посочва понятието, формата 

илюстрира симбиозата между епос и драма (като родови структури). Като съчетава 

техни елементи и преодолява родовата и жанровата определеност („чистотата” на 

формите), тя открива възможност за драматургични експерименти и нов сценичен 

език. Модерната поетика на епическата драма се проявява по отношение на: 

➢ въвеждането на повествовател – действащо лице с функцията да бъде 

посредник между читателя/публиката и ставащото на сцената; 

пресъздава, описва или коментира действията на героите и ги 

представя на възприемателя; повествователят е непряко действащо 

лице, външно по отношение на събитията и опосредства ефекта на 

отчуждение към представяната сценична реалност; 

➢ диалог с читателя/зрителя – осъществява се с посредничеството на 

повествователя и има за цел да прекъсва пряката връзка с 

непосредствено протичащото действие и да разрушава неговото 

съпреживяване; 
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➢ белетризация на драматургичното действие – осъществява се 

посредством разказването, като с това въвежда белезите на крупните 

епически наративи (напр. на романа); използва активно 

повествованието като средство за представяне на минали или 

синхронно протичащи събития; показва/назовава факти, вместо да 

разиграва действия, като с това овъншнява драматургичната реалност 

и не допуска нейните психологически въздейстия върху рецепиента; 

➢ условност на сценичната реалност – постига се чрез промяната на 

сценичното пространство (напр. промени на декора, извършвани от 

сценичните работници) пред погледа на зрителя, като внушава на 

възприемателя художествената условност, „направата” на пиесата и на 

сценичното действие; 

➢ функционалност на системата от похвати – естетическа реакция срещу 

„добре скроената пиеса”, т.е. спрямо драматургичния текст на 

класическия театър, който приобщава възприемателя към 

преживяването, вчувстването и процесите на идентификация с 

драматургични събития или персонажи; театърът на отчуждението 

се изгражда и като естетическа контрареплика към емоционалния, 

катарзисен ефект на класическата драма/театър (напр. в трагедията); 

към системата от морални интенции/внушения чрез разрешаването на 

конфликта и съдбата на героите (трагедия, драма), чрез моралното 

отсъждане (трагедия, комедия на нравите),  чрез типологията на 

персонажите и техните социални, морални, психологически 

характеристики и др. 

 

3.2.      Драма/театър на абсурда7 и радикализмът на формата 

                                                           
7 Понятието театър на абсурда принадлежи на театралния критик и изследовател Мартин Еслин, 
който през 60-те г. на ХХ в. създава поредица от критически статии върху пиесите на Йожен 
Йонеско, Самюел Бекет, Артюр Адамов, Жан Ануи и др., за да обозначи новата вълна в 
драматургията и съвременния театър. Авторите на пиесите остро възразяват срещу опитa техните 
текстове да бъдат тълкувани чрез общ естетически код и привличани под общия знаменател на 
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Етап в развитието на драматургичната поетика, обособен от средата на ХХ век и 

особено проявен в десетилетието на 50-те-60-те г., при който настъпват изменения 

на всички жанрово значими равнища – структура на драматургичното действие, 

принцип на изграждане на диалога, конструиране на персонажите и на сценичното 

пространство. Традиционно, модерната драма от този период е определяна като 

антидрама, тъй като е изградена чрез разрушаването на основните принципи на 

класическата (аристотелевата) драматургия. Антидрамата/антитеатърът представят 

отказа от логически подреден събитиен ред и изграждат драмата на 

безсъбитийното действие – като съчетават сцени, фрагментирани мозаечни 

картини и усилват символно-метафоричния смисъл на творбите. Промените 

засягат цялостната естетическа система на класическата драма – те са реакция и 

спрямо класицистичната драматургия (с изискването за единност и завършеност 

на действието), и спрямо драмата на реализма (с внушението за правдоподобие към 

външна обектна реалност), и дори спрямо епическия театър (с модерния ефект на 

отчуждението). В основата на новата драматургия е заложен антимиметичният 

принцип (отказ от идеята за подражание) и разграничението от всички форми на 

реалистичната, идеологическата, политическата драма. В теоретическите 

съчинения, манифести и полемики авторите, свързвани с поетиката на драмата на 

абсурда, заявяват естетическите си позиции в стремежа си да се отграничат от света 

на идеите и пропагандния потенциал на драматургичната/театралната творба8. 

                                                                                                                                                                                           
школа или театрално направление. (По-подр. вж. у Esslin 1961). Основанията на понятието са обект 
на полемика и в критическите изследвания или теоретичните систематизации – в своя „Речник на 
съвременните литературни термини” Роджър Фаулър също оспорва уместността на термина на 
Еслин, чрез който се внушава възможност за обединение на твърде различни по стил, тематични 
акценти и отношение към идеологията автори на основата на ограничени естетически сходства на 
творбите (Фаулър 1993, с. 12). Независимо от колебанията относно употребата, понятието е 
придобило класичност за представянето на една от естетическите субформи на новата драма. 
8 Изясняването на естетическите възгледи на драматурзите – разбирането им за новата функция на 
театъра, за отношението към писането или към творбите на техните съвременници  - намира важна 
опора в създаването на съпътстващи аналитични текстове (есета, интервюта, критически статии, 
бележки) върху театралната естетика. Част от своите критически текстове Йонеско  обединява в 
сборниците „Бележки и контра-бележки” (Notes et contra-notes), „Открития” (Decouvertes), 
публикувани през 60-те г. на ХХ в. В критически текстове, интервюта и статии в пресата в периода 
60-те-90-те г. Йонеско представя разбирането за връзката театър-идеология, за отношението към 
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Един от основоположниците на новата драма – Йожен Йонеско – аргументира 

смисъла на своите пиеси като насочени против внушението на идеи, тъй като 

според него съвременният свят, в състояние на всеобщ разпад на идеи и идеологии, 

може да бъде представен на сцена единствено чрез разпада на драматургичните 

структури, на действията и езика. В есето си „Театърът е конструкция на 

освободеното въображение” Йонеско насочва към същината на „естетическия бунт” 

спрямо улегналите форми на традиционния театър: 

 

Ние се възпротивихме на реализма по простата причина, че 

действителността съвсем не е реалистична и че реализмът е само една школа, 

един стил, като всички останали, и вече се е превърнал в академизъм, т.е. е 

мъртъв. Възпротивихме се и на идеологическия театър, защото е затворник, 

пленник на една теза, доктрина, постулати, които авторът трябва да приеме, 

без да има правото да ги оспори и дори да ги тълкува. 

Но истината е във въображението. Театърът на въображението е театър на 

автентичната истина (....). Въображението не може да мами. То открива 

нашата психология, нашите постоянни или моментни страхове, дълбините 

на нашата душа. (....) (Йонеско 2007, с. 406-407) 

 

Развитието на формата се основава на промяната в цялостната картина на 

света на следвоенното европейско общество, чиято естетическа реализация се 

нуждае от нов изразен език. Драмата на абсурда има своите тематични опори във 

философията на екцистенциализма (идеите на Жан-Пол Сартр и Албер Камю) и в 

тълкуването на абсурда (наред с темите за смисъла/безсмислието, за смъртта, о-

нищостяването и нихилирането на битието) като една от проекциите на 

човешкото съществуване. Тематична доминанта в драматургичните творби става 

темата за разрушаването на естествената, логически опосреднена връзка между 

явленията в обектния свят, темата за разпада на езика и комуникацията, за хаоса, 

объркаността и безсмислието на заобикалящата реалност, за загубената 

идентичност, страха, надеждата и безнадеждността, темата за смъртта. Основни 

                                                                                                                                                                                           
театъра на Б. Брехт, към пиесите на С. Бекет и др. Критически текстове върху театралната практика 
създава и Артюр Адамов, обединени в сборниците „Тук и сега” (Ici et Maintenant) и „Мъжът и детето” 
(L’Homme et L ’Enfant). 
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представители на новата драма – антидрама – стават Йожен Йонеско 

(„Плешивата певица” (1950), „Столовете” (1952), „Носорозите” (1959) и др.), Самюел 

Бекет („В очакване на Годо” (1948-1953), „О, щастливи дни!” (1963), „Краят на 

играта” (1957) и др.), Артюр Адамов („Пародия”, „Отново заедно”), Жан Жьоне 

(”Слугините” (1947) и др. 

Израз на алогичността, абсурдността на човешките взимоотношения стават 

новите драматургични похвати: 

• отказ от изграждане на ясна събитийност и логически 

конструиран драматургичен сюжет 

➢ композиция на драматургичния текст чрез свързване на 

произволни фрагменти на принципа на асоциацията и на 

колажно структурирани фантасмагорични картини или 

съновидения;  

• отказ от създаване на класически драматургичен конфликт с 

външна или вътрешна мотивировка, подчинен на етапно 

развитие и синтезиран във връхна точка (кулминация) 

➢ използване на похвата на граничната ситуация като израз 

на драматизма/трагизма на битието  

• отказ от класическите похвати за изграждане на персонажа – 

психологизация, моделиране на характер и тип, личностна 

идентичност, социални характеристики и т.н. 

➢ схематичност, абстрактност и обобщителност на персонажа; 

активно използване на героя-марионетка, на клоунадата като 

средство за представяне на човешката обездуховеност, на 

безличността и загубата на идентичност; възможност за 

универсализиране на идеята за човешка същност 

• отказ от изразяване на комуникативната функция на езика и 

логически разгърнат драматургичен диалог/монолог 
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➢ разрушаване на логическото единство на словесните форми – 

алогичност, произволност, нонсенс; безсъдържатеност и 

автоматизъм на словото; паралелна монологичност и 

некомуникативност; езикова напрегнатост в паузи, елипси и 

мълчания – израз на разрушената комуникативност и на 

обезсмислянето на езика 

• отказ от класически структурираното сценично пространство (и 

съответен драматургичен хронотоп/време-пространство на 

действието) като средство за постигане на илюзия за реалност и 

правдоподобие 

➢ абстрактност на драматургичния хронотоп – алюзивност, 

фикционалност, символичност; сценичното пространство 

(ситуиране на героите) подпомага внушението за нереалност 

(фантасмагоричност) и  абсурдност 

➢ усилена функционалност на гротеската като техника на 

изображение 

В системата от похвати в поетиката на драмата на абсурда може да бъде 

специално отделена техниката на клоунадата. Похватът е основна изобразителна 

стратегия в пиесите на С. Бекет, с подчертана функционалност за внушението на 

трагичната ирония, безсмислие и абсурдност на човешката ситуация чрез 

образите на Владимир и Естрагон във „В очакване на Годо”. Основните 

характеристики на персонажите могат да се систематизират като: 

• депсихологизация и схематизъм 

• фарсов комизъм на основата на клоунадата 

• изображение чрез езика на тялото – активизиране на пантомимата, на 

жестикулации и мимика, хаотични движения на тялото 

• десемантизация на словото (словесни автоматизми и клишета, 

повторителност, лаконизъм, елипси и др.) и абсурдност на комуникацията 

като знак за безизходното и отчаяно ситуиране на човека в света 
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• обобщаваща персонификация на човешката личност  

 

Драмата/театърът на абсурда – от гледна точка на театралната култура на XXI в. 

– е осмислена като един от най-влиятелните и радикализирани етапи в развитието 

на драматургичните форми, същевременно – като овладяна и преодоляна 

традиция. Етапът на развитие на т. нар. постдраматичен театър9 от 70-те-90-те г. 

на ХХ в. отбелязва не просто нови тематични линии или жанрови изменения, а 

проблематизира сърцевината на отношението текст-действие, като извежда на 

преден план представянето чрез различни сценични форми като пърформанса и 

хепънинга, театъра на движението, мултимедийния театър и други. Във всички 

тях структурният компонент на историята/фабулата, като същина на 

драматургичния текст в класическия/драматичния театър, отстъпва на заден план 

пред играта. Сценичното представяне изземва функцията на класическия наратив, 

играта разказва историята и се възприема, по думите на Леман, като „генеративна 

матрица” (Леман 2007, с. 37). Под влияние на естетическия код на постмодерността, 

според който текстът (и авторът) са осмисляни като авторитарни субекти, чиято 

архаична авторитетност подлежи на деконструиране, драматургичната творба в 

постдраматичния театър се възприема единствено като „изходен материал” и 

отправна точка в процеса на създаването на текст-за-театър. Като пореден, 

исторически формирал се етап в развитието на драматургичните форми, 

постдраматичният театър е форма на театрален авангард, обект на полемични 

изследвания и на проблематичен интерес на публиката. 
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