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ДА ПРАЗНУВАШ ЖИВОТА ЧРЕЗ СМЪРТТА

ТЕОДОРАЗАХАРИЕВА

Те а тъ рът днес поз на ва мно жест во фор ми и си слу жи с раз лич ни сред-
ст ва и под хо ди, за да об щу ва със съв ре мен ния зрител. Спек та къ лът 
тол ко ва е раз ши рил сво и те гра ни ци, че ни да ва въз мож ност та да наб-
лю да ва ме на сце на та съ че та ние от всич ки ви до ве из куст ва, пред ста-
ве ни по нов, раз ли чен начин. Съвре мен ни те фор ми, ко и то те а тъ рът на 
днеш ния ден из пол з ва, про во ки рат пуб ли ка та да обо га ти ми рог ле да 
си и да пре от кри ва со ци ал на та му фун кция. Режи сьор ска та есте ти ка 
и ин тер пре та ция, пред ста вя ни те ро ли, сце нич ни те и ви зу ал ни ре ше-
ния, му зи ка та – всич ко оно ва, ко е то играе със се тив ност та на зри те ля 
и под буж да у не го съпре жи вя ва не, опре де ле на емо ция, бол ка или 
щастие – днес пред ла гат раз ли чен вид въз при ятие. Пред став ле ни е то, 
чрез ко е то мо жем да ви дим имен но та зи про мя на, е „Ор хи деи“ на ита-
ли ан ския ре жи сьор Пи по Дел бо но1. Дали за ра ди сво бо да та, ко я то но си 
спек та къ лът, за ра ди спо соб ност та на ре жи сьо ра да играе с бол ка та и 
с кра со та та, ко я то се ди зад стра да ни е то, или за ра ди спо соб ност та да 
раз крие, да спо де ли и да из по вя да на сце на та най-лич ни те си пре жи-
вя ва ния – не знам, но то ва пред став ле ние ще оста не дъл го в мо е то 
съз на ние ка то при мер за про мя на та в те а тъ ра и раз лич ни те въз мож ни 
на чи ни за об щу ва не със зри теля.

По ве че то хо ра имат страх от смърт та, мо же би тях на та соб ст ве на смърт 
или просто смърт та на бли зък чо век ги плаши. Какво е от въд то зи свят, 
не из вест но то ли ни ка ра да се стра ху ваме? Дали све тът, кой то поз на ва ме 
тук и се га, е са мо „учи ли ще то“, ко е то тряб ва да по се тим, ко га то ду ши те 
ни из би рат сво е то тя ло и жи во тът ни за поч не с пър во то проп лак ване? 
Може би ня къ де там съ щест ву ва истин ски ят жи вот на ду ши те, за кой то 
до ри не по до зи раме. Идва ме тук, на та зи Зе мя, за да пра вим греш ки и да 
се учим от тях, за да из раст ваме. Осъз на ва не то на смърт та и сблъ съ кът с 
нея мо гат да ни по мог нат да на ме рим от го во ри, без до ри пред ва ри тел-

1 Спек та къ лът „Ор хи деи“ (2014) на ита ли ан ския ре жи сьор Пи по Дел бо но, про-
дук ция на „Еми лия Ро ма ня Те ат ро Фон да ци о не“ и Kом па ния „Пи по Дел бо-
но“, госту ва в Бъл га рия през 2015 г. на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско ля то“ и Све то вен те а тър в Со фия. – Б. р.
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но да зна ем въпро си те. В „Ор хи деи“ смърт та и жи во тът имат рав но по 
си ла зна чение. Стра да ни е то, труд ности те, бол ка та и ра зо ча ро ва ни е то 
са пре вър на ти в кра со та, танц на жи во та – от раж да не то до смърт та, 
раз дя ла та и от въд нея. Режи сьо рът съ би ра в спек та къ ла про фе си о нал ни 
и непро фе си о нал ни ак тьо ри, му зи ка, танц, мул ти ме дия и лич ни кад ри 
(сним ки и ви део) от не го вия архив. Изпъл ни те ли те пред ста вят ця ла та 
пъст ро та на чо ве ка и не го ва та уни кал ност – ак тьо ри, мъ же и же ни на 
раз лич на въз раст, хо ра с ув реж да ния, бивш без дом ник и мо же би най-
оби чан от ре жи сьо ра – глу хо не мия Бо бо, кой то е непро фе си о на лен 
ак тьор. Отво ре ни към пуб ли ка та, без ба ри е ра и чет вър та сте на, всич ки 
те чрез раз лич ни те етю ди, пред ста ве ни на сце на та, вну ша ват усе ща не то 
за не що об що, от ко е то не за ме ни ма част е пуб ли ката. Изжи вя ва не – тук 
и се га, по доб но на чо веш ки акт на раз би ра не един за друг, ко е то ни 
обе ди ня ва в тър се не на все об ща чо веш ка исти на за съ щест ву ва не то, 
без раз де ле ние меж ду хо ра та с раз ли чен со ци а лен ста тус, сек су ал на 
ори ен та ция и фи зи чески въз мож ности. Всеки но си сво я та уни кал ност 
и сре ща труд ности в адап та ци я та си към света. Спек та къ лът пра ви опит 
да сва ли всич ки ба ри ери. Прави та ка, че да опи та ме по не за мал ко да 

„Ор хи деи“ – реж. П. 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, 2014
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заб ра вим за всич ки раз ли чия по меж ду ни, да при е мем жи во та та къв, 
ка къв то е – част от нас, въпре ки труд ности те и она зи пре ду бе де ност, 
ко я то из пит ва ме към дру гите. Може би имен но то ва е пос ла ни е то и 
на тан ца в спек та къ ла – да ста нем ед но цяло. Всич ки из пъл ни те ли, об-
ле че ни раз лич но, на пръв пог лед до ри не те ат рал но, по веж дат танц от 
простич ки дви же ния – пок ла ща не вля во, вдяс но, с участи е то на ръ це те, 
ко и то по соч ват пър во се бе си, а след то ва ся каш по да ват към дру гия и 
па дат с пла вен жест напред към чо ве ка от с реща. Жест ка то бла го дат, ка то 
доб ри на, любов. Жест, кой то ся каш го во ри – „аз да вам от се бе си лю бов 
и доб ри на на теб“. Усеща се спло те ност. Танцът се за вих ря в ця ла та за-
ла, ми на ва през зри тел ски те места, оби ка ля на о ко ло и за ра зя ва, ся каш 
каз ва: „Пре дай на та тък!“. Всеки зри тел от пуб ли ка та има въз мож ност та 
да се включи. Има усе ща не за праз ник, за то ва, че сме хо ра, кол ко то 
раз лич ни, тол ко ва и ед нак ви в то ва, ко е то ни под на ся жи во тът, в то ва, 
ко е то из жи вя ва ме, в то ва, ко е то тър сим и след ва ме, а и в то ва, ко е то 
ра но или къс но губим.

Да ли чрез смърт та или раз дя ла та, все ки чо век гу би не що цен но или 
не го во то вре ме просто от ми на ва – ка то дет ст во то, ко е то не мо же да 
бъ де веч но. „Ор хи деи“ но си имен но то ва чув ст во на за гу ба, ностал гия 
и спо мен за съ би тие, за чо век, за дет ст во то, за дома. Спек та къ лът е 
по е ти ка на чув ст во то за за гу ба, за не що от ми на ло фи зи чески и ма те-
ри ал но, но оста ви ло след се бе си ду хов но то, ко е то не мо же да бъ де 
из т ри то и заб ра ве но, за що то оста ва да жи вее в па мет та на чо века. Пипо 
Дел бо но спо де ля точ но това. Той ус пя ва да раз ши ри гра ни ци те на те-
ат рал но то и да до кос не пуб ли ка та чрез своя ли чен раз каз за смърт та 
на не го ва та майка. Само по се бе си то ва е жест. Изиск ва се сме лост, 
за да спо де лиш по доб но не що. В по-след ва ща сце на виж да ме кад ри 
ка то на ки нопро жек ция на не го ва та стая, ко га то е бил де те. В та зи 
най-из по вед на сце на се пра ви ед но сме ло раз кри тие, ко е то ста ва все 
по-сил но емо ци о нално. Прожек ти рат се кад ри на ита ли ан ско градче. 
Вижда ме ат мос фе ра та, приб ли жа ва ме се към къща. Отва ря се вра та-
та в до ма на ре жи сьора. Дом, в кой то е жи вял, в кой то е пре ми на ло 
дет ст во то му. Мина ва ме през тес ния ко ри дор на ти пич на ита ли ан ска 
мал ка къ ща, покрай ико на та, през ста ите. Влиза ме в дет ска та стая, до-
ка то ре жи сьо рът, сед нал в за ла та при ос ве ти тел ния пулт, ни раз каз ва 
как и как во се е случ ва ло там, за спо ме ни те си от дет ски те го дини. 
Всич ко се усе ща та ка, ся каш зри те лят е на не го во място, ся каш виж да 

Те о до ра За ха риева. ДА ПРАЗНУВАШ ЖИВОТА ЧРЕЗ СМЪРТТА
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всич ко през не го ви те очи. Детст во то е от ми на ло, до мът и ста я та се га 
са празни. Ето че виж да ме и най-важ ния чо век, с ко го то на вяр но по-
ве че то от нас свър з ва ме до ма – май ка та, а в слу чая не го ва та май ка 
на смър т но лег ло в бол ни ца, на пус на ла дома. Режи сьо рът е ре шил 
да зас не ме с те ле фо на си то зи съкро вен пе ча лен мо мент. Много хо ра 
мо же би би ха се въз му ти ли от то ва да ви дят ре ал ни кад ри на уми ращ 
човек. Но та зи от кро ве на из по вед имен но в то зи мо мент, зас не та с 
без край на обич, пред ста вя ща връз ка та меж ду май ка и рож ба, не за-
ви си мо от въз раст та, е не о пи су е мо за ше ме тя ва ща, пре да де на с мно го 
лю бов и неж ност. Вижда ме ней на та ръка. Той я дър жи ка то за пос лед но, 
в пос лед ния ѝ миг, пре ди ду ша та да от лети. Чува ме гла са ѝ. Чува ме 
про щал ни те ду ми на май ка та към си на си, ко и то ве ща ят веч ност. Тя се 
раз де ля с не го, но са мо фи зи чески. Думи те ѝ – ся каш про дъл же ние и 
път към веч ното. Тя ци ти ра све ти Ав густин: „Не плачи. Не из па дай в 
от ча я ние за ра ди мен… Не съм те изоста вила. Над те бе бдя. Не плачи. 
Не гу би на дежда. Обич та ти към мен един ст ве но ще расте. Мисли как 
жи вея, по тъ на ла в без край на кра со та, в без край на ра дост. Един ден 
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ще се срещ нем тук и ще бъ дем за ед но в то зи из вор на без край на ра-
дост“. Навяр но те зи ду ми са за пе ча та ни в съз на ни е то му, а спо де ле ни 
с пуб ли ка та, те ся каш про дъл жа ват своя живот. Раздя ла та оста ва са мо 
фи зи ческа. Прощал ни те ду ми са из пъл не ни с без край на обич, ко я то не 
поз на ва гра ници. Памет та не поз во ля ва да има раз дяла.

Въпре ки та зи теж ка и сил но емо ци о нал на сце на, спек та къ лът оста вя 
усе ща не за ле кота. Усеща не, че жи во тът тряб ва да се праз ну ва, че „жи-
во тът е прекра сен“ и за ра ди ло ши те и ху ба ви те не ща, ко и то ни се случ-
ват, и за ра ди то ва, че сме хо ра – жи ве ем, треп тим и чув ст ва ме по един 
на чин, въпре ки раз ли чи я та по меж ду ни. Днес те а тъ рът ни поз во ля ва да 
се срещ нем с раз лич ни глед ни точ ки, с раз лич ни из жи вя ва ния, ня кои от 
тях по-лич ни, по-от кро ве ни, без страх и без зад ръжки.
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