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УЛАВЯНЕ НА НАСТОЯЩЕТО

АСЕНТЕРЗИЕВ

Всич ки те ат рал ни фести ва ли си при ли чат по то ва, че съз да ват на си те но 
вре ме-прост ран ст во от съ би тия. В сгъстен и срав ни тел но кра тък пе ри од 
се случ ват мно го не ща, ко и то сти му ли рат наг ла са за гле да не, раз лич на 
от оби чай ната. Фести вал на та програ ма съз да ва ня как ва фор ма на из к-
лю чи тел ност, тъй ка то са ми ят факт на се лек ци я та пред по ла га на ли чи е то 
на под бор, оправ дан по си ла та на спо де ле ни кри те рии или кон сен суси. 
Обик но ве но фести ва лът или пред ла га пред став ле ния „за пър ви път“ в це-
лия ню анс от зна че ния на то зи из раз (пре ми е ра, за пър ви път в стра на та 
или гра да, за пър ви път на мест ния език и т. н.), или фести вал ни ят афиш 
би ва сгло бен ка то из вад ка из б ра ни мо мен ти от се зон ния афиш, т.е. слу чи-
ло то се в те ат рал ния се зон би ва фил т ри ра но през си то то на фести вал на та 
програ ма, ко я то се ар гу мен ти ра през раз лич ни из бо ри – най-доб ро то, 
най-ино ва тив но то, най-по пу ляр но то и т. н. В то ва от но ше ние меж ду на-
род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ не е из к лю че ние и ми 
се стру ва най-умест но раз съж де ни я та вър ху те ма та на диску си я та „Как 
се про ме ня те а тъ рът днес?“ (въпрос, поста вен ла ко нич но и просто, но 
под тик ващ към без край но мно го по со ки в тър се не на от го вор) да бъ дат 
раз гър на ти в кон тек ста, кой то са ми ят фести вал очер тава. Най-мал ко то 
за що то кон тек стът е оно ва, ко е то пре допре де ля фор му ли ров ка та на 
въпро са и ва лид ност та на въз мож ни те от го во ри. С дру ги ду ми, въпро-
сът „Как се про ме ня те а тъ рът днес?“ би имал съв сем друг сми съл, ако 
бе ше поста вен в рам ки те на те ат ра лен фести вал в Бер лин напри мер. 
И ако сме съг лас ни, че не е без зна че ние къде е поста вен един въпрос, 
то не по-мал ка те жест има и об сто я тел ст во то кой от го варя. Тук ще стес-
ня още по ве че фо ку са с уго вор ка та, че не са мо ще тър ся от го во ри те на 
въпро са „Как се про ме ня те а тъ рът днес?“ през кон тек ста на „Вар нен ско 
ля то“, но и ка то под чер тая, че мо и те от го во ри ще бъ дат не ми ну е мо пре-
допре де ле ни как то от про фе си о нал на та ми свър за ност с фести ва ла (ка то 
ра бо тещ по ве че от де сет го ди ни за ку ри ра не то на не го ва та бъл гар ска и 
меж ду на род на програ ма), но и от по зи ци я та на те ат ро вед, чи и то въз г-
ле ди за те а тър са в зна чи тел на сте пен фор ми ра ни на ба за та на ви дя но-
то в афи ши те на меж ду на род ни и бъл гар ски фести вали. Фести вал ни те 
програ ми, как то ве че спо ме нах, пред став ля ват сво е об ра зен фил тър и 
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те не да ват обек тив на та кар ти на на те ат рал ния жи вот в да де на сре да, 
за що то по пре зум п ция се лек ти рат и из к люч ват. В съ що то вре ме те са 
вяр но от ра же ние на иде ал ния об раз на те а тъ ра, на най-ви со ки те пости-
же ния и стре ме жи, ко и то той в опре де лен кон текст мо же да си постави.

Нескри та та ам би ция на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен-
ско ля то“ е да съз да ва връз ки меж ду съв ре мен ния бъл гар ски те а тър и 
све тов ния, а стан дар т на та фор ма за то ва е в пред ста вя не то на чуж ди 
пред став ления. Поста ве ни в рам ки те на един и същ афиш, спек так-
ли те не из беж но вли зат в ди а лог един с друг, за поч ват вза им но да се 
съ поставят. За вън ш ния пог лед се по лу ча ва лю бо пит на кар ти на, ко я то 
от кри ва сход ст ва и раз личия. Вглеж дай ки се в кар ти на та на програ ма та 
на „Вар нен ско ля то“ 2018, за бе ляз вам не що, ко е то ми се стру ва, че мо же 
да се об вър же с въз мо жен от го вор на въпро са, поста вен за дискусия. 
За да се го во ри за не го, е не об хо ди мо да се на ме рят точ ни те ду ми – ще 
се опи там да ги по търся.

Без с пор но ед на от го ле ми те тен ден ции не са мо в те а тъ ра, но и в со ци-
ал ния жи вот ка то ця ло е ско рост но то раз ви тие на но ви те тех но ло гии и 

Прожек ция на На ци о на лен те а тър – Лон дон на жи во в за ла „Ев ро па“,  
ФКЦ – Варна в рамките на МТФ „Варненско лято“
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ме ди ите. Те са нав ся къ де, пре вър на ли са се в естест ве на част от би та, 
без ко я то бих ме би ли из гу бени. Зави си мост та ни от тех но ло ги и те и ме-
ди и те е тол ко ва го ля ма, че на ред с не ос по ри ми те пре дим ст ва, ко и то 
но сят, те често ста ват по вод за но ви и но ви фруст ра ции – ве че е поч ти 
не въз мож но да си пред ста вим свят без ин тер нет (ма кар и пос лед но то 
да е все още ре ал ност в по-бед ни те и изо ли ра ни части на све та), съ що 
как то от дав на не мо жем да си пред ста вим свят без елек т ри чест во. В те-
а тъ ра без по койст ва та от тех но ло ги и те и ме ди и те се усе щат по по-спе-
ци фи чен на чин, за що то често из г леж да та ка, ся каш те уни що жа ват или 
под ме нят оно ва, ко е то се при е ма за пре ро га тив или същ ностен бе лег 
на те а тъ ра – жи во то при съствие. Въпре ки то ва съв ре мен но то те ат рал-
но пред став ле ние не мо же без тях и то ва не е мне ние, а не ос по рим 
факт. Теат рал на та прак ти ка го де мон ст ри ра ежед нев но – труд но мо же 
да се по пад не на съв ре мен но пред став ле ние, ко е то да не из пол з ва 
ня кое от след ни те не ща: му зи ка на за пис, ком пю тър но програ ми ра-
но ос вет ле ние, микро фо ни, екра ни и ви де о и зоб ра же ния. В те а тъ ра 
все по-често нав ли за и прак ти ка та на са те лит ни из лъч ва ния и он лайн 
стрий минг в ре ал но вре ме, ко я то още по ве че за сил ва тен ден ци я та 
към вир ту а ли зи ра не на те ат рал но то пре жи вя ване. Ако пе риф ра зи ра ме 
Ар то, днес те ат рал но то пред став ле ние съ щест ву ва ед нов ре мен но със 
свои вир ту ал ни двой ни ци, как ви то са ми ят той (Ар то) не е мо жел да си 
пред стави. Особе но то на те зи но ви двой ни ци е, че ста ту тът им спря-
мо пър во об ра за, в слу чай че при е мем да на ре чем жи во то те ат рал но 
съ би тие „пър во об раз“, е все по-не за ви сим и все по-рав ностоен. Като 
до ка за тел ст во за то ва мо жем да по со чим без с пор ния меж ду на ро ден 
ус пех и про дъл жи те лен жи вот на жи ви те из лъч ва ния и пов то ре ния на 
за пис на спек так ли те на На ци о нал ния те а тър в Лон дон от програ ма та 
„NT Live“ („На ци о на лен те а тър – Лон дон на жи во“). В програ ма та на 
„Вар нен ско ля то“ та зи го ди на имах ме въз мож ност да ви дим ве ли ко-
леп на та лон дон ска про дук ция вър ху пи е са та на Иб сен „Хе да Габ лер“ 
под ре жи су ра та на Иво ван Хове. Качест ве но и про фе си о нал но зас нет 
на жи во с мно го ка ме ри и из лъ чен във ви со ка ре зо лю ция, ме дий ни ят 
об раз не съз да ва усе ща не то за за мести тел или мър т во ко пие на пред-
став ле ни ето. Напро тив, той са ми ят ся каш за паз ва ха рак те ра на пред-
став ле ние, съз да де но в ре ал но вре ме от пер фор ма ци и те на ме ди я та 
с ней ни те тех но ло гии и ин ст ру мен ти: игра с пла но ве те и ра кур си те, 
ам п ли фи ци ран звук, не о чак ва ни и не въз мож ни за един те ат ра лен 
зри тел в за ла та глед ни точки.

ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ ФИЛТЪРА НА ФЕСТИВАЛА
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В сво и те из с лед ва ния на ме дий но то и жи во то Фи лип Аус лан дер бе ше 
де мон ст ри рал прекрас но, че те зи две по ня тия са без с пор но ва лид ни за 
съв ре мен ния те а тър, но и че е ста ро мод но, не а дек ват но и погреш но да 
бъ дат мис ле ни един ст ве но в йе рар хия или опо зи ция1, ка то под чи не ни 
или про ти во поста вени. Разви ти е то и усъ вър шен ст ва не то на ме дий ни те 
въз мож ности за въз про из вод ст во не заст ра ша ва те ат рал но то съ би тие, 
а го тласка към но во ни во на осъз на тост. Както Аус лан дер на ход чи во 
бе ше от бе ля зал, пре ди да мо же да бъ де фо тогра фи ра но или зас не то, 
ед но пред став ле ние не се е счи та ло за „жи во“ – или по-точ но не го ва та 
„жи вост“ е би ла тол ко ва са мо под раз би ра ща се, че не си стру ва ло да ѝ 
се об ръ ща спе ци ал но вни мание. Поява та на за пи са ни те пред став ле ния 
во ди до пре о цен ка и пре ос мис ля не на стой ност та на „жи ви те“. За съв ре-
мен ния те а тър то ва не е нов процес. Той про дъл жа ва по ве че от сто ле тие 
и исто ри чески не го во то на ча ло мо же да се по тър си с посте пен но то нав ли-
за не на ки но то от на ча ло то на 20. век. Чрез не го в те а тъ ра се случ ва не що 
но во, ко е то се от на ся до про ти ча не то на те ат рал но то пред став ле ние и 
до пре ос мис ля не на вре мето. Днес ау дио-ви зу ал ни те тех но ло гии са на 
та къв етап от раз ви ти е то си, че са спо соб ни да за пе чат ват спек та къ ла 
под фор ма та на за пис или да го въз про из веж дат и мул тип ли ци рат чрез 
са те лит но из лъч ва не на жи во или стрий минг в он лайн среда. Полу ча ва 
се та ка, че ве че не са мо об ра зът на те ат рал ния спек та къл мо же да бъ де 
вир ту а ли зи ран, мо же да се вир ту а ли зи ра и не го во то ре ал но про ти ча-
що време. Сякаш ве че един ст ве но то, ко е то в те а тъ ра не се под да ва на 
въз про из вод ст во и ко пи ра не, е се тив но то пре жи вя ва не на при съст ви е-
то тук-и-сега, на усе ща не то за ма те ри ал ност или тяло на те ат рал но то 
съ битие. Но мо же би до ри и то ва ще се про ме ни ско ро или по не на там 
со чат ек с пе ри мен ти те в об ласт та на до ба ве на та ре алност.

Раз ви ти е то на тех но ло ги и те е про цес, кой то не са мо не мо же да бъ де 
спрян, но е и вред но да се опит ва, за що то то ва би оз на ча ва ло поста вя не 
на бло каж, кой то да до ве де до за кър ня ва не или зад ръст ване. Като вся ка 
фор ма на растеж, и то зи про цес има сво и те вън ш ни и вът реш ни про яв-
ления. Външ ни те се от на сят до раз гръ ща не то на фор ми те, вът реш ни те – до 
за дъл бо ча ва не на съз на ни ето. По от но ше ние на те а тъ ра вън ш ни те про-
яв ле ния са все по-яс но ви ди ми и част от тях ве че спо ме нах – все по ве че 

1 Вж. Аус лан дер, Ф. Он то ло гия сре щу исто рия: раз ли ки те меж ду жи во то и ме-
дий но то. – Homo Ludens, 2005/11, 80–88. Превод от: Auslander, Philip. Liveness. 
Performance in a Mediatized Culture. Routledge, 1999.
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„ум ни“ тех но ло гии и но ви ме дии в пред став ле ни я та, фил ми ра не на жи во, 
стрий минг и т. н. Важно то се га е, хип но ти зи ра ни и оча ро ва ни от раз но-
об раз ни те при ло же ния на тех но ло ги и те в те а тъ ра, да не про пус нем да 
за бе ле жим как во се случ ва на вът ре със са мия те а тър в дъл бо чина.

Сгъсте ност та на фик ци о нал но то вре ме и непре къс на тост та на ре ал но 
про ти ча що то вре ме са гра див ни и жиз не но важ ни състав ки на те ат рал но-
то пре жи вя ване. Нещо по ве че – те са тол ко ва дъл бо ко впи са ни в не го, че 
или се ре гист ри рат под съз на тел но, или въ об ще не се за бе лязват. Способ-
ност та на но ви те тех но ло гии да въз про из веж дат и про ме нят вре ме то е 
ка то ви рус, по пад нал в те ат рал ния ор га ни зъм: от ед на стра на, той ата ку ва 
ор га низ ма напра во във фун да мен та, яд ро то, но от дру га – мо би ли зи ра 
не го ви те за щит ни ме ха низ ми и прегради. Така но ви те тех но ло гии при-
те жа ват и оз д ра ви те лен ефект – те при нуж да ват те а тъ ра да осъз нае 
вре ме то и от но во да си го присвои. Как го прави? Като ка ра зри те ля да 
усе ща вре ме то се га, ка то съ буж да се ти ва та му за жи вия мо мент, за що-
то жи ви ят мо мент е един ст ве ни ят „пор тал“, през кой то вре ме то мо же 
да бъ де пре жи вя но и се тив но. В бъ де ще то и ми на ло то вре ме то е са мо 
мис лов на про екция. Жела ни е то на те ат рал но то пред став ле ние да уло ви 

Публи ка та на Све то вен те а тър в Со фия 2018 сни ма ин ста ла ци я та  
на пред став ле ни е то „Ха канаи“
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насто я щия мо мент, ка то умиш ле но по мог не на зри тел ско то вни ма ние да 
се със ре до то чи вър ху случ ва що то се, на ми рам за из пък ващ и ин те ре сен 
ню анс в про ме ни те на те а тъ ра днес. Дейст ви тел но, то ва же ла ние не е 
но во и фик си ра не то вър ху жи во то тук-и-сега на те ат рал но то съ би тие е 
от ли чи тел на чер та на мно го от опи ти те в аван гар да и не о а ван гар да, осо-
бе но в сфе ри те на ан т ро по ло гич ния те а тър и пър фор манса. Различ но то в 
не го ви те про яв ле ния днес мо же да се от крие в две пер с пек тиви. Първа-
та е пер с пек ти ва та на те ат рал ния кон текст и фак тът, че в съв ре мен ния 
те а тър напре же ни я та и опо зи ци и те меж ду авангардно и традиционно 
са в го ля ма сте пен пре жи ве ни и ба лан си рани. Днес най-често гле да ме 
пред став ле ния, в ко и то сво бод но се пол з ват и смес ват как то тра ди ци-
он ни, та ка и аван гар д ни те ат рал ни тех ни ки и сред ства. Живо тът в насто-
я ще то на пред став ле ни е то от дав на не е спе ци а лен ин те рес един ст ве но 
за ек с пе ри мен та то ри те с те ат рал ния език – той е ед нак во ва ли ден и 
за пси хо ло ги ческия те а тър, и за пър фор манса. Втора та пер с пек ти ва е 
из вън те ат рал на та; она зи, в ко я то усе ща ме и мис лим гра ни ци те меж ду 
те ат рал но и не те ат рал но (или, ако же ла е те, меж ду те ат рал но и раз лич-
но). В нея се на тък ва ме и на проб ле ма за но ви те тех но ло гии и ме ди и те 
ка то не що ед нов ре мен но вън ш но и вът реш но за те а тъ ра; с опи ти те на 
те а тъ ра да ги пол з ва сво бод но, без да се из губ ва или пре то пя ва в тях.

Ще при ве да два при ме ра от програ ма та на „Вар нен ско ля то“ 2018 и пър-
ви ят ще е с въз дейст ва щия и мно го на шу мял спек та къл (пред ста вян на 
престиж ни сце ни и фо ру ми в Па риж, Ту лу за, Моск ва, Ви е на, Си биу, Ати на) 
на мла дия руски ре жи сьор Ти мо фей Ку ля бин по „Три сест ри“ на Че хов в 
Но во си бир ския те а тър „Красний фа кел“. Във фести вал на та програ ма той 
при съст ва ше, тъй да се ка же, вир ту ал но – ка то про жек ция на не го вия фил-
ми ран ва ри ант, зас нет на жи во пред пуб лика. Благо да ре ние на раз про ст-
р а ни тел ска та плат фор ма за стрий минг и про жек ции на руски те ат рал ни 
спек так ли „Stage Russia“ (www.stagerussia.com) то зи ина че не лек по ра ди 
тех ни чески те си осо бе ности спек та къл ус пя ва да стиг не до пуб ли ка та в 
САЩ и Обе ди не но то крал ство. Така бе ше ви дян и в Бъл га рия, но и в то зи 
вид се пре вър на в ед но от глав ни те фести вал ни съ би тия2.

2 Фон да ция „Виа Фест“ пред ста ви в Бъл га рия „Три сест ри“ об що 4 пъ ти: 2 пъ ти 
в рам ки те на МТФ „Вар нен ско ля то“ 2018 и 2 пъ ти в рам ки те на плат фор ма та 
„Све то вен те а тър в Со фия“. Четвър та та про жек ция е пла ни ра на до пъл ни тел-
но, за ра ди го ле мия ин те рес от стра на на зри те ли те и те ат рал ни те про фе си-
о на листи. Много съв ре мен ни бъл гар ски те ат ра ли ка то ре жи сьо ри те Явор 
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И друг път при гле да не на поста нов ки, из лъч ва ни на жи во или за пис, на 
ки но или от ком пю тър, съм се пи тал как во всъщ ност из вън пер фек т на та 
тех ни ческа ре а ли за ция (про фе си о нал но то зас не ма не с ня кол ко ка ме ри, 
ви со ко то ка чест во на кар ти на та и зву ка и др.) съх ра ня ва спе ци фич но 
те ат рал на та стра на на пре жи вя ва не то или как во е оно ва, ко е то не поз-
во ля ва на ау дио-ви зу ал ния об раз да за мести докрай те ат рал но то пред-
став ле ние и не на кър ня ва не го ва та аура (ако из пол з вам по ня ти е то на 
Бе ня мин). Каза но по-просто – ко га гле да не то на об раз/филм се усе ща 
ка то гле да не на пред став ле ние? С „Три сест ри“ на те а тъ ра в Но во си бирск 
ми се стру ва, че по лу чих въз мо жен от го вор и из не над ва що то е, че той 
не за ви си тол ко ва от са ми те тех но ло гии, кол ко то от ха рак те ра на са мо то 
пред став ление. Дори под фор ма та на дву из мер но изоб ра же ние ед но 
пред став ле ние мо же да оста не плът но и на си те но те ат рал но пре жи вя-
ва не не са мо ко га то е ка чест ве но зас не то и из лъ че но, но и ко га то са мо то 
то вече е поста ви ло доста тъч но си лен ак цент вър ху оно ва, ко е то е те ат-
рал но, жи во и про ти ча що в него. Да се ви дят „Три сест ри“ на Ти мо фей 
Ку ля бин на ки но не се усе ща ше ка то гле да не на филм, а ка то гле да не на 
те а тър по проста та при чи на, че са мо то пред став ле ние е твър де до бър 
те а тър, в кой то спе ци фич но те ат рал ни те из раз ни сред ст ва са тол ко ва 
устой чи ви, че за паз ват си ла та и въз дейст ви е то си до ри при ра ди кал на 
про мя на на ма те ри ал на та сре да. „Три сест ри“ на Ти мо фей Ку ля бин оста-
ва не по-мал ко пред став ле ние до ри ко га то при пре но са от сце на та към 
екра на в ня ка къв сми съл из губ ва тя ло то си3. Веро ят но то ва твър де ние 

Гър дев, Стай ко Мур джев, Йор дан Сла вей ков, Бо ян Ива нов и др. пуб ли ку ва ха 
сво и те по ло жи тел ни впе чат ле ния от пред став ле ни е то. В мно го ста тии за „Вар-
нен ско ля то“ и „Све то вен те а тър в Со фия“ из лъч ва не то на поста нов ка та „Три 
сест ри“ е по со че но ка то фести вал но съ би тие – напри мер пуб ли ка ци и те на 
Ве не та Дой че ва (сп. Култу ра, бр. 1/2018), Ни ко ли на Де ле ва (https://liternet.
bg/publish31/nikolina-deleva/tri-sestri.htm/, Ане лия Яне ва (http://kultura.bg/
web/све то вен-те а тър-в-со фия-2018/).

3 Тук е ред но да от бе ле жа, че не съм имал удо вол ст ви е то да гле дам спек-
та къ ла на жи во, та ка че по-ско ро из ла гам хи по те за, в ко я то сил но вяр вам 
за ра ди въз дейст ви е то не са мо на то ва пред став ле ние, но и на мно го дру ги, 
достиг на ли до мен по то зи начин. От дъл го го диш ния си опит на те ат ро вед 
и те ат ра лен зри тел съ що съм убе ден, че в съв ре мен ния свят за пис ва не то и 
въз про из веж да не то на спек так ли има как то прак ти чески (улес ня ва гле да не то, 
оси гу ря ва достъп ност за не достъп ни не ща), та ка и есте ти чески сми съл (ни то 
за мест ва, ни то на кър ня ва ху до жест ве ния ста тут на жи во то пред став ле ние, 
напро тив – пре диз вик ва не го во то но во и по-дъл бо ко осъз на ване).
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зву чи аб ст рак т но, но всъщ ност имам пред вид не що съв сем кон крет но 
и се тив но; то ка сае те ат рал ния език и из бо ра на сред ства.

Оно ва, ко е то най-сил но ме по ра зи в та зи по ред на осъв ре ме не на вер сия 
вър ху кла си ческа та Че хо ва дра ма бе ше не тол ко ва без с пор но ори ги нал-
на та ре жи сьор ска ин тер пре та ция, из дър жа на с блестящ про фе си о на-
ли зъм и от да де ност от ак тьо ри те (Ти мо фей Ку ля бин из би ра да раз ка же 
„Три сест ри“ на жесто ми мич ния език на глу хо не ми те), кол ко то ней но то 
раз гръ ща не във вре ме то на пред став ле ни ето. Още вед нъж се зат вър ди 
убеж де ни е то ми, че кон цеп ту а лиз мът ни ко га не се е чув ст вал доб ре в 
те а тъ ра тък мо за ра ди проб ле ма с вре ме то – в те а тъ ра ед но ори ги нал но 
кон цеп ту ал но ре ше ние тряб ва да мо же да из дър жи не са мо на втвър дя-
ва не то си в ма те рия, но и на ця ло то про ти ча не на вре ме то в пред став-
ле ни е то, ина че просто не ра боти. Една кон цеп ция в те а тъ ра, ос вен че 
тряб ва да мо же да се ма те ри а ли зи ра спо луч ли во, тряб ва да мо же и да 
трае ня кол ко часа.

Про ти ча не то на вре ме то е лю бим лайт мо тив в про из ве де ни я та на Чехов. 
Поня ко га ав то рът играе с не го, как то в доб ре из вест ния при мер с „Чай-
ка“, къ де то е важ но зри те лят/чи та те лят да раз бе ре, че меж ду тре то и 
чет вър то дейст вие ми на ват две го дини. Друг път вре ме то се прев ръ ща в 
па ра лел на пси хо ло ги ческа ре ал ност за пер со на жи те, ко я то те пре жи вя-
ват през ме лан хо ли ята. Те или по тъ ват в упо и тел ни спо ме ни от ми на ло то, 
или меч та ят за ня как во по-кра си во бъ деще. Откри ват истин ски об раз 
на се бе си са мо на зад или напред във вре ме то, но ни ко га в насто я ще-
то, ко е то за поч ва да при до би ва все по-непри ят ни и враж деб ни чер ти. 
В „Три сест ри“ кол ко то по ве че Ол га, Ма ша и Ири на се уна сят в спо ме ни за 
щаст ли во то дет ст во или коп не ят по Моск ва, тол ко ва по ве че всич ко не пос-
ред ст ве но око ло тях ся каш загру бя ва и се озъб ва. В до ма на Про зо ро ви 
бли зост та на хо ра та за поч ва да драз ни, раз го во ри те да отег ча ват, ше ги те 
да се ба на ли зират. Доса да та и ску ка та про ник ват тол ко ва дъл бо ко, че 
се прев ръ щат в един ст ве но въз мож на и бо лез не на ре ал ност, ко я то не 
мо же да бъ де по бе де на ни то чрез за бав ле ния, ни то чрез ра бо та, ни то 
чрез бяг ство. Духо ви ти те раз го во ри, тай ни те лю бов ни афе ри, ал ко хо лът 
или ха зар тът не по магат. След все ки кра тък миг на ра дост или удо вол-
ст вие дейст ви тел ност та ся каш се зав ръ ща още по-гроз на и не по но си ма 
от пре ди би ло под фор ма та на вне зап но из бух нал по жар в се ло то или 
на просто ва та та съпру га на бра та Ан д рей, ко я то ста ва все по-аро ган т-
на и оку пи ра все по ве че те ри то рии в къ щата. Чехов ся каш е поз на вал 
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из дъл бо ко слож на та и под рив на при ро да на илю зи и те и же ла тел но то 
мис ле не, раз би рал е как в от ка за си да при е ме ре ал ност та та ка ва, как-
ва то е, чо век сам на пис ва лич на та си тра гедия. Реал ност та и ней но то 
осъз на ва не са не де ли ми и се опре де лят вза имно. Кога то осъз на ва не то 
се случ ва не га тив но, един ст ве но под фор ма та на от ри ца ние (как то при 
сест ри те – да леч от всич ко гроз но: „ВМосква!ВМосква!ВМосква!“), 
ре ал ност та съ що ста ва не га тивна. Това е па ра док сал но из ра зе но през 
об ра за тък мо на най-по зи тив на та и сър деч на от три те сест ри – Ири на, 
ко я то в из вестен сми съл не вол но ста ва уби ец на Ту зен бах просто за що то 
не мо же да го при е ме та къв, ка къв то е, и да го обик не4. На ду ми тя из би-
ра да се омъ жи за не го, до ри вяр ва истин ски в ре ше ни е то си. Дълбо ко в 
сър це то ѝ оба че оста ва от ри ца ни ето. Тузен бах го до ла вя под съз на тел но 
и то ва го пра ви още по-слаб, сляп и не щастен. Дуелът със Со льо ний и 
смърт та му из важ дат исти на та на я ве та ка ва, как ва то е – непри е ма не и 
от съст вие на любов.

Раз би ра се, то ва е са мо един от въз мож ни те на чи ни да се про че те Че-
хо ва та дра ма, но ми се стру ва, че той над де ля ва в та зи не о бик но ве на и 
без мъл в на вер сия на Ти мо фей Ку лябин. Тя из важ да на пре ден план ост-
рия кон т раст меж ду ре ал ност та и илю зи и те още в сил но въз дейст ва ща та 
си на чал на сце на. В до ма на Про зо ро ви се при гот вят за имен ния ден на 
Ири на и за крат ко се чу ва един ст ве но глу хи ят би тов шум от су е те не то на 
оби та те ли те напред-на зад – про шу мо ля ва не на дре хи, пот рак ва не на 
обув ки, под рън к ва не на чи нии и при бори. Ирина къд ри ко си те си с ма-
ша и включ ва ви со ко вдиг на тия, ся каш пристиг нал с ма ши на на вре ме то 
те ле ви зор, от кой то свет ват, уго ле ме ни в едър план, елек т ри ко во си ни и 
тъж ни очи на Май ли Сай ръс в по пу ляр но то ѝ ви део към пар че то „Wreck-
ing Ball“. Музи ка та заз ву ча ва и всич ки са ка то хип но ти зи ра ни, су е те не то 
за мира. Сцена та да ва из раз на коп не жа по да леч но то, но в нея се случ ва 
и още нещо. Сливат се вре ме на та – бав но то Че хо во вре ме, от мер ва но 
от тик та ка щия сте нен ча сов ник, за бър за ни ят пулс на двай сет и пър во-
то сто ле тие с проб ляс ва щи те и из чез ва щи об ра зи на ви де ок ли по ве те, 
и спо де ле но то вре ме тук-и-сега, ко е то зри те ли, ак тьо ри и пер со на жи 
пре жи вя ват за ед но, до ка то трае пе сен та и всич ки слушат.

4 Тук искам да из ка жа бла го дар ност на Ка ме лия Ни ко ло ва, ко я то, спо де ляй ки в 
раз го вор впе чат ле ни я та си от спек та къ ла, бе ше за бе ля за ла точ но то ва: „Та зи 
поста нов ка ми по мог на да осъз ная по-дъл бо ко об ра за на Ирина. Всъщ ност 
тя уби ва Ту зенбах“.
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Спе ци фич но те ат рал но то вре ме е ви на ги спо де ле но меж ду пер со на жи те, 
из пъл ни те ли те и гле да щите. То е на ли це във вся ко пред став ле ние, без 
зна че ние от ти па те а тър, и е тол ко ва са мо под раз би ра що се, че труд но 
го за бе ляз ва ме, съ що как то труд но за бе ляз ва ме ко га ди шаме. Онова, 
ко е то поста нов ка та на Ку ля бин пра ви, е да ни при ну ди да го за бе ле жим 
до ри със са мия факт, че спек та къ лът про дъл жа ва бли зо че ти ри ча са, ко-
и то съв сем не ми на ват, как то често се каз ва за доб ри те пред став ле ния, 
„не у сет но“ или „не за бе ля за но“. Изпол з вах ка вич ки, за да под чер тая ус-
лов ност та на кли ше та та и нуж да та да се вни ма ва при тях на та упот ре ба, 
за що то един спек та къл не ста ва за дъл жи тел но ску чен, ко га то ми ну ти те 
и ча со ве те в не го на тежат. Поня ко га, и то ва за ви си най-ве че от из раз ни те 
сред ст ва и те ат рал ния език, се случ ва точ но об рат но то – вместо да се 
раз сей ва или раз д раз ва, вни ма ни е то се ин тен зи фи ци ра и за дъл бо чава. 
Това е и ос нов на та при чи на, по ра ди ко я то из пол з вах за при мер спек та-
къ ла на Но во си бир ския те а тър – за да ак цен ти рам имен но вър ху та зи 
осо бе ност на съв ре мен ния те а тър, ко я то на ми рам за по-уни вер сал на 
и от кри ва ща пред не го въз мож ност да се свър з ва ефек тив но със своя 
зри тел и до ри да мо же да го пра ви и през пос ред ни чест во то на ме ди и те 

„Три сест ри“ – А. П. Че хов, реж. Т. Ку ля бин, Те а тър „Крас ний фа кел“ –  
Но во си бирск, 2015/16
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и екрана. Забе ля за но то вре ме е не са мо осъз на то вре ме, то е и ан га жи-
ра що, жи во вре ме, ко е то пра ви кон так та и об щу ва не то истински.

Съв ре мен ни те те ат рал ни стра те гии за осъз на ва не на про ти ча що то вре ме 
са най-раз но об разни. Те пре ко ся ват и ва ри рат в раз лич ни те сце нич ни 
жан рове. За ед на ма кар и не о би чай на ка то ре ше ние, но все пак тра ди-
ци он на поста нов ка, ро де е ща се с пох ва ти те на пси хо ло ги ческия те а тър, 
ка то „Три сест ри“ на Но во си бир ския те а тър вре ме то нах лу ва през де-
тай ли те: пред ме ти те, дейст ви я та и жесто ве те но сят аро ма та и ри су нъ ка 
на раз лич ни епо хи, съб ра ни за ед но в насто я ще то на пред став ле ни ето. 
Една от най-за пом ня щи те се сце ни е вдъх но ве на от уго ле мен, ся каш 
под лу па, де тайл от пи е са та, кой то в по ве че то те ат рал ни поста нов ки 
обик но ве но ми на ва на бър зо. В пър во дейст вие Ири на по лу ча ва един 
пум пал, за кой то се каз ва, че сви ри мно го ху ба во. В поста нов ка та на Ку-
ля бин та зи случ ка, ти пич на за праз ник, в кой то се по да ря ват по да ръ ци, 
се прев ръ ща в сюр ре а листич на и бав на кар ти на на напрег на то слу ша не: 
на ся да ли око ло ма са та за обед, гости те от пускат гла ви вър ху чи ни и те 
и при бо ри те, ся каш по ва ле ни от сил на дрям ка, и слу шат пум пала. Не е 
мо но тон ни ят звън на пум па ла оно ва, ко е то при ко ва ва вни ма ни е то, 
кол ко то ти ши на та, ко я то той по сочва. За ня кол ко ми ну ти ся каш не о чак-
ва но би ва пов диг на та за ве са и нах лу ва не що, ко е то из г леж да истин ско 
и не из беж но и ко е то са мо вре мен но мо же да бъ де прикри то с при каз ки 
и су е тене. Цяла та сце на е не о чак ва на и па ра док сал на, тя мо же да бъ де 
тъл ку ва на раз лич но спо ред наг ла си те (през сю же та, през ре жи сьор ско то 
ре ше ние), но си ла та ѝ е в то ва, че свър з ва фик ци о нал но то и ре ал ното. 
Всич ки по па дат ед нов ре мен но в об що вре ме, в дъл га па у за, в ко я то ос-
нов но то дейст вие ре зо ни ра ка то ехо: Че хо ви те ге рои слу шат, ак тьо ри те 
слу шат, зри те ли те слушат.

Не що по доб но е на ли це и в още ед но съ би тие от афи ша на таз го диш но то 
из да ние на „Вар нен ско ля то“, ко е то жан ро во се раз по ла га на про ти во-
по лож ния по люс – ня къ де меж ду пър фор ман са и ин ста ла ци я та. „Pure/
ReaImagination“ на Христи ян Ба ка лов съ що съ дър жа мно го те ат рал ни 
еле мен ти в се бе си, съ що пол з ва но ви тех но ло гии, но по раз ли чен на чин 
ка ра своя зри тел да осъз нае про ти ча не то на вре ме то – ка то умиш ле но 
го за ба вя и пре веж да в мно го ин тен зи вен по ток от дискрет ни, се тив ни 
пре жи вя вания. От пуб ли ка та на „Pure/ReaImagination“ се очак ва да бъ де 
ак тив на и па сив на ед нов ре менно. Актив на, за що то за раз ли ка от тра ди-
ци он ния те а тър тук тя не мо же просто да стои на ед но място и да гле да, 
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напро тив – тряб ва да се дви жи, да от к ликва. Пасив на, за що то ре ак ци и те 
ѝ са све де ни до пъл но под чи не ние и от да ва не – зри те лят тряб ва да се 
оста ви доб ро вол но пър во да бъ де во ден от де те, ко е то ще го на ка ра да 
напра ви стран ни не ща (ка то то ва да си сло жи шап ка с ви ся щи цвет ни лет-
ни и да тръг не с нея по ули ци те на Вар на), а след то ва тряб ва да раз ре ши 
се ти ва та му да бъ дат мак си мал но изо ли ра ни (слу шал ки с глас и му зи ка 
за уши те, цвет на лен та за очи те) и в то ва по лус ля по, по луг лу хо състо я ние 
да след ва ин ст рук ци и те на гла са в слу шал ки те и да се от да де на пъл но в 
ръ це те на не поз на ти, ко и то ще го до кос ват, ма ни пу ли рат и на соч ват как 
да се движи. Гово ря за „пуб ли ка“, но в та зи „имер сив на ин ста ла ция“ (по 
опре де ле ни е то на ней ни те ав то ри, от ан г лийск о то immerse – „по та пям 
се“) гра ни ца та меж ду „ак тьор“ и „зри тел“ се раз ми ва, ала все пак оста-
ва яс но кой е игра е щи ят и кой гле да щи ят (ма кар и със за бу ле ни очи). 
Запаз ва не то имен но на та зи гра ни ца в ней на та въз мож но най-флу ид на 
фор ма раз кри ва те ат рал ност та, за ло же на в „Pure/ReaImagination“, и ве че 
е без тол ко ва го ля мо зна че ние с кое опре де ле ние ще пред по че тем да 
го ети ке ти ра ме (пър фор манс, ин ста ла ция или пред став ле ние), сти га да 
от че тем сил но то при съст вие на те ат рал ни стра те гии в него.

Те са за ло же ни в из раз ни те сред ст ва: в просто та та на ма те ри а ли те, в 
игра та с двойст ве ност та и пред ста вя не то на ед но не що ед нов ре мен но 
ка то са мо то се бе си, но и ка то знак за друго. Гово рей ки за сво я та ра-
бо та вър ху ця ла та три ло гия „Еternia“, от ко я то „Pure/ReaImagination“ e 
са мо част, Христи ян Ба ка лов често се по зо ва ва на фи ло со фи я та на Ба рух 
Спи но за с не го вия при зив към от кри ва не то на веч ност та в про ти ча щия 
жи вот. В ин тер вю за сп. „Его ист“ той спо де ля пред Мар ти на Сте фа но ва: 
„За поч нах на пъл но вдъх новен. Исках та зи моя страст към Спи но за и то-
ва, ко е то той е дал на чо ве чест во то, по ня ка къв на чин да пре чу пя през 
се бе си и да дам своя при нос… Там при съст ва та зи не ве ро ят на исти на, че 
ня ма без с мър тие, има веч ност, а веч ност та е жи во тът, кой то ние жи ве-
ем все ки мо мент тук и сега. Този жи вот ни е да ден, за да усе тим, че сме 
част от та зи веч ност“5. А не що то, ко е то лич но за мен е вдъх но вя ва що, е 
не тол ко ва съ дър жа ни е то и сми съ лът на то ва вяр ва не, кол ко то на чи нът, 
по кой то Ба ка лов из би ра да го из ра зи и спо де ли в ра бо та та си. Той в из-
вестен сми съл е учуд ва що и не о чак ва но те ат рален. Насто я щи ят мо мент 
ка то вход към веч ност та е лайт мо тив, чи е то прос ле дя ва не връ ща мно го 

5 http://egoist.bg/hristiyan-bakalov-vechnostta-e-zhivotat-kojto-zhiveem-tuk-sega/ 
(пос лед но по се тен 10.10.2018).
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на зад в исто ри я та – при бу диз ма, при су физ ма, при мисти циз ма, при ня-
кои ере тич ни раз к ло не ния на христи ян ст вото. Преот крит от сво бод ния 
дух на 60-те и хи пи дви же ни е то, днес той се рад ва на под но ве на по пу-
ляр ност бла го да ре ние на нюейдж въл на та с всич ки те ѝ про яв ле ния ка то 
фи ло соф ска наг ла са (Алън Уотс, Ек харт То ле) или прак ти чески пра ви ла 
за жи ве е не (лайф стайл). По-го ре бях спо ме нал и че насто я щи ят мо мент, 
тук-и-сега е лайт мо тив и за съв ре мен ния те а тър, осо бе но в не го ви те 
не о а ван гар д ни про яв ле ния, тръг ва щи от Ар то, през Гро тов ски, Брук, 
Бар ба и тех ни те пос ле до ва тели. Преот кри ва не то на жи во та в насто я-
ще то е и фор ма на за щи тен ме ха ни зъм – за те а тъ ра ка то жи во из куст во 
то е на чин за от сто я ва не на ав то ном на те ри то рия, ко я то все по ве че се 
сви ва от раз раст ва не то на ме ди ите. Твър де често оба че то ва вкоп ч ва не в 
насто я ще то е тласка ло те а тъ ра да се об ръ ща враж деб но към не ща, ко и то 
са би ли схва ща ни ка то ти пич но те ат рал ни са мо и са мо за да мо же да се 
раз гра ни ча ва от дру ги те из куст ва и от все пог лъ ща щи те но ви ме дии: не 
же лае по ве че да под ра жа ва на жи во та и прик люч ва с прав до по до би е то, 
не же лае по ве че да раз каз ва и прик люч ва с на ра ти ва, не же лае по ве че 
да се се ми о ти зи ра и прик люч ва със сим во ли ка та, пос ла ни я та и твър ди-

„Pure/ReaImagination“ – идея и ре а ли за ция: Хр. Ба ка лов,  
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те зна чения. Посте пен но сва ля от се бе си мно го не ща, ка то из лез ли от 
мо да дре хи – пи е са та със сю жет, изоб ра зи тел на та сце ногра фия, пер со-
на жи те и игра е не то на роли. Само о гол ва се до оно ва, ко е то за поч ва да 
схва ща ка то най-съ щест ве но то – про ти ча щия жи вот тук-и-сега – и се 
прев ръ ща в хе пъ нинг, в пър фор манс, в те а тър на сре да та, в про ме на да, 
в ак ция и т. н., все фор ми, ко и то от ри чат вся как во те ат рал ни че не. „Pure/
ReaImagination“ се ро дее до ня къ де с та зи ан ти те ат рал ност, но съх ра ня ва 
и ед на чисто те ат рал на наг ла са, ста ра кол ко то са мия те а тър и иде я та, че 
чрез сце на та и дейст ви е то мо гат да бъ дат изоб ра зе ни све тът и място-
то на чо ве ка в него. Само то заг ла вие, оста ве но на роч но на ан г лийски, 
съ дър жа те ат рал на двойст ве ност – pure оз на ча ва „чисто“, a сли ва не то в 
ед на непре во ди ма ду ма на real (истин ско) и imagination (въ об ра же ние) 
по соч ва тък мо оно ва, ко е то е в сър це то на те ат рал на та игра – съ би ра не то 
на ре ал но то и въ об ра жа е мото.

Ко га то се по то пиш в „Pure/ReaImagination“, най-сил но е са мо то пре жи вя-
ва не, ко е то е из к лю чи тел но ин ди ви ду ал но за все ки и труд но се опис ва 
с думи. Или най-мал ко то ду ми те се оказ ват пре ка ле но вял от пе ча тък 
на оно ва, ко е то се случ ва с теб, до ка то трае пред став ле ни ето. Мисли те 
се ус по ко я ват, тя ло то се съ буж да, го то во да пос рещ не и от к лик не на 
вся ко усе ща не. В уши те зву чи уна ся ща му зи ка, ко я то ус по ко я ва, без да 
прис пи ва; със за вър з ва не то на очи те соб ст ве но то тя ло ся каш ожи вя ва 
и най-дреб но то до кос ва не се прев ръ ща в елек т ри чество. След то ва ид-
ват цве то ве те – със за поч ва не то на дъл га та раз ход ка сред ко ри до ри от 
треп тя щи свет лин ни лъ чо ве, ся каш са мо то прост ран ст во сеявява, проб-
ляс ва, пул сира. Цвето ве те се сме нят и пре ли ват един в друг, ре ду ват се 
тъм ни и свет ли участъ ци, по я вя ват се чо веш ки си лу е ти, приб ли жа ват се, 
до кос ват те, из чезват. Ако „Pure/ReaImagination“ бе ше кла си ческа дра-
ма, тук ще ше да е кул ми на ци он но то действие. Това, ко е то се опит вам 
да раз ка жа, е пог ле дът „от вът ре“. Поглед на то от вън, всич ко из г леж да 
поч ти аб сур д но: във физ кул тур ния са лон на ед но учи ли ще6 ед ни най-
обик но ве но об ле че ни хо ра с вид на ра бот ни ци опип ват бав но ед ни 
дру ги хо ра със за вър за ни очи и за поч ват да ги во дят из меж ду ви ся щи 
от та ва на раз ноц вет ни ленти. Един ст ве но със ре до то че ност та на всич ки 
за ме се ни в не ле па та дей ност из да ва, че ве ро ят но са по тъ на ли в ня как ва 
па ра лел на ре ал ност, ала вър ху очи те на „зри те ли те“ ня ма скъ пост ру ва щи 
VR очи ла, а не що да леч по-сем п ло, ся каш сът во ре но на бър зо с под ръч-

6 Във Вар на „Pure/ReaImagination“ се ре а ли зи ра в СОУ „Кли мент Ох ридски“.

Асен Тер зиев. УЛАВЯНЕ НА НАСТОЯЩЕТО



42

ни ма те ри а ли: ко ри за яй ца с из ря за но дъ но и не що ка то фо лио, през 
ко е то да мо же да се гледа. Дълбо ка та илю зия на „Pure/ReaImagination“ 
е постиг на та по смай ва що нес ло жен на чин, с те ат рал на просто та на 
сред ст ва та: ня кол ко про жек то ра, дре бен рек ви зит и соб ст ве но ръч но 
из ра бо те ни костю ми, най-обик но ве ни ай по ди за слу ша не на му зи ка, 
ня кол ко обу че ни „ак тьо ри-из пъл ни те ли“ (или ако из пол з ва ме мо дер ния 
жар гон, „пър фор мъ ри“). И съ що ка то в те а тъ ра, всич ко в „Pure/ReaIm-
agination“ е ед нов ре мен но то ва, ко е то е, но и под сказ ва, вну ша ва не що 
до пъл ни телно. Пред став ле ни е то не же лае да се състои един ст ве но ка то 
сен за ци он но пре жи вя ва не, ко е то да по гъ де лич ка се ти ва та по доб но на 
зре ли щен филм или ма ги ческа за ла в лу на парка. То ата ку ва се ти ва та и 
се за игра ва с тях но то до ве рие и на ив ност, но се стре ми към не що, ко е то 
от каз ва да по со чи и на зо ве кон крет но; ко е то е ин ди ви ду ал но за все ки 
и за ви си от соб ст ве но то му въ об ра жение. Също как то кла си чески ят те-
ат ра лен зри тел, кой то, наб лю да вай ки сце на та, съ зер ца ва све та, та ка и 
зри те лят на „Pure/ReaImagination“, дви жей ки се сред шу мо ве, до кос ва-
ния и цве то ве, е по ка нен да съ зер ца ва се бе си. Да усе ти място то, ко е то 
за е ма, да по чув ст ва соб ст ве на та си дъл бо чи на, да се свър же с чо ве ка, 
кой то го во ди, и све та, кой то го об кръ жава.
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