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       АКТЬОРСКОТО ТЯЛО - КНИГА, ВДЪХНОВЕНА ОТ 

                                    ФИЛОСОФИЯТА 

 

 

1. Постмодерната парадигма 

Човечеството живее в своята постистория.1  Защото  всички ние пишем върху 

вече изписани страници. Това откритие ни прави безсилни, заставяйки ни да осъзнаем, 

че човечеството е достигнало до относителното ниво на постигнатост на всички свои 

цели.  И се е разделило с властта на илюзиите: че човекът и обществото еволюират, а 

източник на нашето оцеляване е цивилизацията като творение на разума. То ни 

обезличава, защото ни заставя да съществуваме със съзнанието на същества, лишени 

от индивидуалност, бродещи в морето от образи2,  в парадоксалната естетика на 

цитата. В тази естетика всичко е вече изказано, а ние можем само и единствено да 

интерпретираме. Разбирането, че нашата съвременност носи кода на двусмисленост, 

на двойна логика, която прави двойствено всяко нещо,3 ни довежда до 

несигурността на нашето съществуване, в което постоянно се променя  

конфигурацията на съжителство на един дух на отговорност и един дух на 

                                                           

 

1
  Бодрияр, Жан  

 
Жан Бодрияр (1929-2007),  френски културен теоретик, социолог, философ, 
политически коментатор и фотограф. Неговата работа често се асоциира с и 
постструктурализма.                    
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Образ, разгледан в култорологичен план, зрително впечатление от предмет; външен вид; изображение. 
 

 

3
Липовецки, Жил, Себастиен Шарл, „Хипермодерните времена”, „Изток-Запад”, С. 

2005,  стр. 48 
 
Жил Липовецки – роден 1944г., френски философ и социолог, името му се свързва с 
понятия като хипермодерност и „парадигма на индивидуализма”. 
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безотговорност.4 Двойнствеността е в основата на изграждането на съвременната  

цивилизация на зрелището5, в която образът, формата и тялото започват да имат 

доминиращо значение. Те се кодират в масовата култура, която  възниква 

едновременно с надмощието на образа и звука над словото6 и се материализират в 

тиранията на господството на образите над идеите.7 Нарушаването на ценността на 

формата, като пространствено изражение на съдържанието, се проявява и в 

запленеността ни от играта със знаци. И води до масовата тенденция на сътворяване на 

много разкази без посока и без цел.  Но количественото  намаляване на проблемността 

в изкуството довежда до качествено усъвършенстване на визията.  С навлизането на 

съвременните технологии екранът и сцената биват завладяни от екшъни и фентъзи, а 

героите придобиват клишираност, подчинена  изключително на съвършенството на 

външността. В тези филми новите рамки за красота на тялото са основен инструмент, 

извеждащ физическото извън границите на биологията. Тенденцията в холивудската 

индустрия е налагането и утвърждаването на телесния герой. Изследванията на 

американските учени установяват, че в  днешното общество формата вече не е функция 

на съдържанието. А конвенцията в масовата култура налага уеднаквяване на 

външността. Това довежда до абсурдната нагласа за унифициране на формата на 

майката и на дъщерята, въпреки различността на функциите, за които биологично са 

пригодени телата им. Наред с парадокса на анорексичната фигура стоят и патологиите 

на затлъстяването, също като част от двойнствеността на едно и също общество.                                            

Тръгвайки от двойнствеността на човешката ни природа достигаме до 

екзистенциалността на въпросите: Завръща ли се оценностяването на телесността? На 

кой метод да заложим при изследването на човешкото тяло: на интроспективния или 

на ретроспективния? Как да пишем и изследваме тялото: философски, научно или 

практически? Къде се преплитат и къде се раздалечават в театъра тези три подхода?  

Интуитивно разгледано, за философията книгата е тяло и върху нея тя пише за 

истинското тяло. Но за театъра тялото е книгата, върху, чрез и от която той онагледява 

знаково-парадигмалните явления на времето. Философията разглежда тялото като го 

осмисля дискурсивно през културологията, антропологията, етнологията, психологията 

и го метаморфозира, създавайки книгата като тяло за тялото, а театърът чете по 

определен начин тази книга, чрез тялото. Обобщено изказано, културата пише за 

                                                           
4
Пак там” стр.49 

 

 

5
 Льоса, Марио Варгас, „Цивилизация на зрелището”, ИК „Колибри”, С. 2013 

 
Марио Варгас Льоса роден 1936г., испанско – перуански писател. 2010 носител на 
Нобелова награда за литература. 

 
6
 Пак там стр.19 

7
 Пак там стр.36 
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тялото чрез философията и го онагледява чрез театъра, през призмата на настоящото 

време.   

 

 

 
 

     

          Защо се завръща и дали се 
завръща интересът към тялото? 
 

 

 

  Тялото е преди всичко огледало на душата. 

                                                               Огюст Роден
8
  

                                                                                                                       
 

                        

  
                                                        

Всяка епоха започва и завършва под призива на оцеляването. В края на своя път, тя 

се изправя пред невъзможността да продължи съществуването си по зададените 

критерии, които са загубили своята общовалидност. Семиотично изказано, подобно на 

епохалните фази, и човешкото тяло, в своята същност, е преминаване през етапите на 

развитието на човечеството: първобитност, средновековие, ренесанс, реформация, 

просвещение, модернизъм, постмодернизъм, хипермодернизъм9. Научно погледнато 

то преминава през фазите на биологичността – етапите на филогенезата и 

онтогенезата.  Но независимо от гледната позиция и зададените правила, тялото се 

изменя, създавайки нови критерии, бунтува се, приспособява се, оголва се или се 

изолира, но винаги се променя под натиска на гравитацията. Биологически погледнато, 

преминавайки през последователността на растежните фази, а метафорично през 

епохалните, тялото ритуално умира с всеки етап от растежа. Изменя се и сменя своите 

кожи–обвивки, помъдрява, усъвършенства се, конструира се или се деконструира, 

продиктувано отново от зададените параметри на епохата, но най-вече водено от 

личните психически и ментални разбирания на индивида (отново формирани под 

натиска на епохата).  Докато е живо, тялото е в състояние на промяна, но за да 

можем да го променим първо трябва да го приемем такова, каквото е. То е 

                                                           
8
 Роден, Франсоа Огюст Рене (1840-1917), френски скулптор 

9
 Терминът е на Жил Липовецки, Себастиен Шарл в „Хипермодерните времена”, „Изток-Запад”, С. 2005 
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несъвършено с това, че има граници, но е по своему уникално с това, че може да ги 

компенсира.
10 

Изследванията показват, че потребността от тялото се завръща в кризисни, 

преломни моменти. В такова време се усеща недоверието към словото, неговия 

дефицит, осъзнаването на неговата непълност и незапълненост. Актуализацията на 

интереса на публиката и театъра към тялото се завръща винаги, когато в обществото се 

заражда напрежение в духовното търсене. Появява се причинно - следствената връзка 

като реакция. В тези периоди на преден план излизат  визуалните изкуства, носещи 

информация, от една страна закодирана, но от друга – лесно възприемана. 

Възникването на пластическите течения в театъра се явяват като закономерен процес 

на алтернатива срещу рационално-умозрителната европейска култура, която е 

отражение на вербалния и логически подход към сферата на човешкото действие и 

към чувственото възприятие. Именно визуалните изкуства, по-специално танцът и 

пантомимата, са най-тясно свързани с древните инструменти на изразителността – 

човешкото тяло, като израз на духовния потенциал. Пластическият театър най-активно 

се развива в преломните епохи и театралните творци се обръщат към телесността, в 

отговор на недоверието към словото и признават неговата ограниченост, заземеност и 

лъжовност.  

 

                                                                      

        
            Жан-Люк Нанси и  
         европейското тяло  

 

 

Всеки човек е телесно и психически 

неповторим, за да получи 

обективна картина на света, 

субектът трябва да се обърне към 

битието на собственото си тяло.  

                                                Никитин
11

                                                                                                                             

                                                                                

                                                           
10

 Манева, Деляна, „Предизвиканото тяло”, „Сиела”, С.2013  
11 Никитин, Владимир, „Онтология телесности”, „Когито-Центр”, Москва 2006 
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Според  постмодернистичната парадигма ние не можем да открием нищо 

качествено ново, а само можем да направим цитат на всичко написано и открито. 

Можем да зададем единствено собствена интерпретация на гледната точка, през която 

искаме да изкажем своите търсения. Изходът-спасение е в интроспективния метод – да 

се обърнем към себе си и там, вътре в себе си, да започнем да търсим истината. 

Всестранното изследване на френския философ Жан-Люк Нанси (роден през 1940) 

Corpus (1992) е отражение на собственото му екзистенциално вглеждане в тялото, 

провокирано от болестта. Corpus, според тълковния речник, означава и „тяло на книга”. 

Corpus, според Нанси е вселената на психическите и физическите параметри, 

преминаващи отвъд границата на менталното и сетивното разбиране за човека. Това е 

екзистенциалния човешки опит, четящ за тялото от тялото като от книга. Corpus не е 

само философия…това е най-философският жест, който може да предостави 

мисълта, която се е заела да претегли тялото.12 

Жан-Люк Нанси определя нашия свят като свят на телата – или светът=на 

телата=нас13. Тялото е нашата изложеност. Неговата функция е в това да бъде 

изложено. В нашия свят на гравитацията, телата имат тежест и си взаимодействат 

помежду си на принципа на противотежестта. Те не притежават маса, а се означават 

като тълпа. Когато тялото е означено като маса, тогава то е труп. Тялото е знак на 

смисъла, но и знаците са тела. То отпраща към смисъла, като същевременно със своето 

означение е препятствие за него. Тялото отговаря повече на времето, отколкото на 

пространството. То е винаги междинно между две посоки, изразяващи се една друга не 

само в сетивен,  но и в духовен смисъл: горе-долу, ляво-дясно, мъжко-женско, отпред-

отзад. Във философията тялото е дух, докато в изкуството има единствено и само тела. 

То не е нямо, нито мълчаливо, а има способността да се изказва. Но и способността да 

се възпре от изказване. Въплътеният дух е плът, а възкресението е оттеглилата се плът. 

Щом има тяло, значи има форма. То оформя двойката, през която сме свикнали да 

гледаме на света: тяло-материя. Но човешкото тяло има способността да мисли и 

усеща. Според Нанси – материята на тялото е усещащата материя. А формата 

на тялото е способността за усещане на тази материя14
. Той се противопоставя 

на противопоставянето на тялото срещу душата, но изразява и несъгласие с 

твърдението, че тялото е израз на душата. Тялото е напрежение, тонус. За Нанси 

душата е единственият опит на тялото. Тя олицетворява опита, който е същността на 

тялото. Докосването до средата, в която тялото съществува, провокира емоцията, която 

в чистия си вид е движение, разтърсване, афект. Да пишеш за душата означава да 

пишеш за тялото, както твърди Аристотел.  

 

                                                           
12

 Тенев, Дарин 
13

 Нанси, Жан-Люк, „Corpus”, ЛИК, С. 2003 
14

 Нанси, Жан-Люк, „Corpus”, ЛИК, С. 2003 
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                 Разликите в      

             източното и 
         западното  
     европейско тяло.    
                                                                                            

 

          Театърът е писане върху 

                                              пясък.  

                            Люк Пърсивал
15

.                                                                     

 
 

 

         

На сцената тялото е най-важната гаранция за транскултурно общуване16. 

Проблемът е, че то се определя от две коренно различни гледни точки. От една страна 

е вярата в универсалността на тялото като знакова система, а от друга, че то 

принадлежи на непреодолими културни различия. И за да разчиташ знаците трябва да 

си предварително образован. Тази полюсност на концепцията за тялото бива 

примирена от Андре Лепески, който описва тялото като нулева степен на култура и 

нулева степен на комуникация17
. Това е опит да се търси не разделението, а общото, 

допълването и сливането им; да се разбере, че тези две понятия са по-скоро 

идеологически и  философски и се базират на изграждането на западната култура и 

отношението й към другия и другостта. Според Бояна Кунст18 допълнителният разрив 

идва и от разделението на Европа на Източна и Западна през 20 век. В 

социалистическия лагер тялото е подчинено на идеологията, на определени правила 

на показване. То е изоставено в сектора на аматьорската си природа и не се е 

признавало за култура. Това забавя етапа на израстването на приспособимостта на 

източното тяло. Докато западното винаги се е развивало в посока на разкриване на 

своите възможности, дори разтегнати до крайност. То винаги разкрива пред нас 

собствената си телесност19, то е освободеното тяло, подготвеното, съвременно 

пригодимото, обучавано в различна разкрепостена естетика и движение. Оттук идват и 

различията и непригодността; затвореността и сковаността; невъзможността за 

                                                           
15

 Пърсивал, Люк, белгийски режисьор, от 2005г. работи в Германия. 
16

 Кунст, Бояна, сп. „Homoludens”, бр.6-7/ 2003г „За тялото и неговата другост” 
17

 Пак там 
18

 Кунст, Бояна, д-р Бояна Кунст, родена в Братислава, завършила философия и естетика, автор на 
публикации в областта на съвременния танцов театър, работи в Атверпенския университет. 
19

 Кунст, Бояна, сп. „Homoludens”, бр.6-7/ 2003г  „За тялото и неговата другост” 
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разбиране и комуникация на източното тяло; и само привидното зачитане на другостта 

на другия от Западния свят, който по-скоро търси и вижда разделението.  

         2. Основни отлики в концепцията за тялото   

във   философията на Запада и Изтока 

                                                                            Западно тяло - Източен ум.  

                                                                                                 Пол Клодел
20 

Драмата на човешкото съществуване е в осъзнаването, че човекът е тварно 

същество, че той е homo-humus – човек-земя – прах е бил и прах ще стане. Битието му 

преминава под заплахата на тленността, но винаги разкъсвано от неистовия стремеж 

към вечността. Крайността на човешкото битие разделя хоризонтите на проблема в две 

философски равнини: хоризонтална и вертикална. Хоризонталната е видимата и 

материалната плоскост на живеенето. Тя заставя личността да пребивава в постоянен 

режим на тревога и развива дивергентното мислене на човека, което е свързано с 

творчеството. Чрез културата човекът иска да препотвърди своето битие, 

материализирайки го. Да осмисли себе си от homo-humus – Нищо, в личност, която Е. 

Това е рационалистичният подход към творчеството, продиктуван от дарвиновата 

теория, от конвенционалното знание, и от  постулата: Бог е мъртъв21. В театралната 

теория и практика едни от най-влиятелните последователи на това хоризонтално 

направление са Мейерхолд и Арто. Театърът на жестокостта прогонва Бог от 

сцената22. Вертикализирането на човека е в противоположното мислене и се изразява 

в осмислянето му чрез Бога или чрез вярата му във Висш Разум. То се изразява чрез 

трансценденцията, която е опитът на човека да се достигне до един ценностен и 

идеален мироглед, към които всеки да се стреми. Човекът е образ и подобие Божие. 

Произхожда от сетивното знание и от теологията, но и отвъд тях. Според Кант – човекът 

има сетивен опит, но и рационално осмисляне на този опит. Знанието е разделено от 

опита, който идва от две посоки: от сетивната (чрез нагледи) и от рационалната. И в 

цялото ни рационално знание има идеален пласт, мистерия на духа. Защото смисълът 

на творчеството и смисълът на философията не е движение наляво или надясно по 

                                                           
 
20

 Клодел, Пол, (1868-1955), френски поет, драматург, есеист.  
21

 Ницше, Фридрих Вилхелм, ( 1844-1900), германски философ. 
 

 

21
 Дерида, Жак. 

 
Жак Дерида (1930-2004), френски философ, писател, литературен, културен и 
политически теоретик, създател на деконструкцията. 

 
22

 Бердяев, Николай, съчинения в шест тома, том 3. „Смисълът на творчеството”, Издателство „Захарий 
Стоянов”, С. 2004,  стр.7 
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плоскостта на „света”, а движение нагоре или навътре по линия, намираща се 

извън него, движение в духа, а не в света.23   

Западната култура е Логосна, тя има природонаучен, теологически и философски 

аспект. Според природонаучния или така наречения – традиционен път, човекът е 

късен продукт на развитието на планетата Земя и е тясно свързан с теорията на 

Дарвин за Еволюцията на видовете. Теологичният аспект се корени в идеите на 

еврейско-християнската традиция за сътворението на Света и за Адам и Ева. 

Просвещението прекъсва нишката на вертикализирането на човека, изразяваща се в 

търсене на Аза, на себе си, в божествената, сакралната същност на произхода му, 

защото Християнството е откровение на Бога и вяра в човека. Философският аспект на 

Западната култура произхожда от гръкоантичния начин на мислене, според който 

човекът е човек, защото притежава разум  и се затвърждава в постулата на Декарт 

Cogito ergo sum (мисля, следователно съществувам) – човекът като носител на разума. 

Западната цивилизация е построена върху Аристотелевите идеи и се базира на 

рационалното знание като единствен начин за узнаване на истините за Вселената. Тя 

сътворява хоризонталния човек, който живее предимно или само в материално-

предметния, видимия свят. Западът ражда индивидуалната култура. И същността на 

думата европеец е синоним на „западен човек”, творение на рационализма, който е 

съчетание на индивидуалност и разум. „Разумен човек” означава цивилизован човек. 

Човек, живеещ в свят на историческо време и неговият живот се изразява в 

устременост на време към цел, а причинно-следствената връзка е в следствие на 

престъплението и наказанието, на страха и вината. 

             Източната култура  е медитативна и гностична. Тя разглежда знанието като 

прозрение, а узнаването на истините се разкриват чрез съзерцание. Нейната 

философска същност е в разбирането за Илюзорността на Космоса. И на вярата, че 

животът е подвластен на Майа – заблудата. Тя е ограничената ни физическа и умствена 

реалност, която оплита човешкото ни съзнание в материята. Прозрението на Изтока е в 

осъзнаването, че човешкото страдание се причинява от преживяването на илюзията 

като реалност, която е в следствие на нашата зависимост от Его-Аза, от приемането на 

влиянието на Егото като единствена истина. Източната култура и философия се 

изгражда на Прозрението за илюзията. Човекът, изповядващ източния мироглед е 

Вертикален човек, свързан със стремежа към Абсолюта, с постигането на вечността, 

чрез сливането на Атман (персоналния дух) с Брахман (вселенския дух), по пътя на 

себепознанието. Атман е нашето най-съкровено вътрешно Аз, скрито надълбоко в 

нашето съзнание. Атман е човешката ни душа, нашият собствен дъх,  нашият дух, чрез 

който сме напълно индивидуализирани, но и същевременно свързани с другите. Ние 

сме индивидуални като същност, но и неразделна част от общото. Брахман е 

абсолютната, трансцендентална реалност, божествената основа на материята, на 
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енергията, на пространството, на битието и отвъд него. Светогледът на Изтока е 

изграден върху причинно следствения закон – Кармата и вярата в прераждането като 

опит и усъвършенстване на Атман. Целта е постигането на Мокша – освобождаването 

от колелото на прераждането и разтапянето в Абсолюта. Източният човек се стреми да 

живее в състояние на вдъхновение и трепет,  в състояние на транс, което е преход от 

Аз-Съзнание в метафизично състояние.  

 

 

3. Тялото и театърът   

                                            Тялото вече е едновременно сцена и декор, 

                                                               то е театър само по себе си. 

                                                                                           Ханс Тис-Леман
24

 

 

Творчеството отразява духовната ситуация на времето. То не е наивно, 

безсъзнателно и ангажира тялото, инстинктите. Творчеството е реплика, но и знание за 

контекста. То не е академична, вербално дефинирана култура. То е култура на сетивата, 

на въображението, на изборите. Борави с до-рационални, пред-разсъдъчни и след-

разсъдъчни (медитативни) практики. Практики на въображението. Разумът, странстващ 

по коридорите на възможното.  

Със сближаването на двете култури – Източната и Западната – значително се 

разширява поетическото пространство на изкуството. Интересът към Изтока се 

активира в първата половина на 20 век. Той е вследствие на осъзнаването на 

театралните дейци от необходимостта за развитието на пластическото изкуство в 

европейския драматичен театър. Гордан Крейг и Макс Райнхард в Западна Европа, 

Мейерхолд и Таиров в Русия започват да оформят ценностите за възприемането на 

пластичността като: обемност на мислите и на пространствата, като зрелищност и 

алегория. Те извеждат телесността до философски обобщения на възприятията. Правят 

                                                           
 
 

 

24
  Тис-Леман, Ханс, театрален критик. 

 
Професор Ханс Тис-Леман, роден 1944г., немски театровед и теоретик на 
съвременното театрално изкуство. 
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опит да проникнат в културата на сетивата, пречупвайки я през погледа на менталната 

култура.  

          Изкуството на говорещото човешко тяло в източния театър има съвсем друго 

значение, основано на източната философска мисъл. Оттук идва и другият поглед върху 

пластиката, върху тялото, основаващо се на физическото, емоционалното, менталното 

и духовното начало в човека. Същността на музиката е тишината. Същността на 

движението е неподвижността.25 Коренът на източното съвършенство в  

пластическото театрално присъствие е в следствие на правилното осмисляне на 

традиционния източен постулат - Единство на тяло и дух.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ричард Шехнер и неговите 

изследвания за актьорския 

тренинг 
 

 

Ричард Шехнер е роден през 1934. Той  е  
американски актьор, режисьор, педагог, 
критик, писател, един от уважаваните 
дейци на Експерименталния американски 
театър. 

                                                                  

  В изследването си за актьорския тренинг, Ричард Шехнер разграничава пет 

функции на обучението, които не е задължително да съществуват в чист вид, а могат да 

се преплитат. Той прави своя скала на тяхното подреждане. В нея втората, третата и 

петата практики произхождат от източния светоглед, останалите две са подчинени на 

западната култура и са свързани с менталните възгледи на европейския човек.  

Първата функция на тренинга е да възпитава и обучава европейските и 

американските актьори да интерпретират драматургични текстове. Тук изпълнителят 

не е автор или пазител на текста на представлението, а само и единствено 

предавател на посланията на текста. От предавателя се изисква да е понятен, 

прозаичен, четлив, ясен, доколкото е възможно26. Целта на този вид тренинг е да се 

                                                           
25

 Бхарата Муни, „Натя Шастра” 
26

 Schecner, R. Training Interculturaly. In: Dictionary of theatre anthropology: the secret art of the performer, 
New York,  1991 
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развиват актьорски умения, свързани с рефлективността и гъвкавостта на актьорската 

психика, продиктувани от традиционната европейска необходимост - един и същи 

изпълнител да играе всяка вечер различен образ от коренно различна епоха и стил.   

Функцията на втория тренинг е отново да се превърне изпълнителят в предавател, 

но този път на текста на представлението. Разликата е, че в дадения случай това не 

е драматургичният текст, а тоталният текст на представлението, изразен в 

неговите доминиращи невербални компоненти. Обикновено тези представления не 

залагат на предварително написан текст, а на думите като провокация, която задвижва 

и осмисля преплетеността между жест, танц, музика. Тези компоненти са взаимствани  

от източната култура и от традицията на Японския театър Но.  

Третата функция, формулирана от Шехнер не е добре позната в Европа, но е 

широко разпространена на различни места по света и е свързана с тайното знание: Да 

бъдеш избран за тренинг, означава да придобиеш достъп до езотеричното, 

силово и внимателно пазено знание. То дава на представлението сила. Тренингът 

е знание, знанието е сила. Тренингът е връзка с миналото, с други светове, с 

бъдещето. …. За шаманите представяното знание не е просто за забавление, 

въпреки, че не омаловажава забавлението, но отива отвъд забавлението, 

стигайки до сърцевината на културата...27   

Четвъртата функция на тренинга е за развиването на максималното себеизразяване 

на актьора, за отключването на неговата индивидуалност. Тя е свързана с 

психологическите настройки, произтичащи от ролята и се отъждествява с начините на 

обучение в системата на Станиславски, и методите на Гротовски. Тя е тясно свързана с 

личността на актьора  и нейното изразяване в драматургичния текст.  

Петата функция отново води своя произход от Изтока и нейната цел е да се 

надмогне индивидуализмът и да се почувства творецът като част от общността, от 

цялото. Тази практика е за формиране на групи. Главната цел е да се развие в 

европейския актьор чувството за единение с групата, да се развие потребност от 

екипност.   

Ричард Шехнер поставя въпроса за функцията на актьорския тренинг. Правейки 

своето изследване той доказва стремежа и потребността на европейския актьор от 

нови и различни знания и практики. Методи, които творецът да компилира и 

синтезира, за да запълнят празнотата, продиктувана от едностранчивостта на 

рационалността. Да отворят хоризонта на хармонията в знанието - Ин и Ян – 

емоционалност и рационалност, Източни практики преплетени със Западни практики. 

Всичко това води до  развиването на гъвкавостта, рефлективността, комбинативността 

и синтезността в актьорската психофизика. 

                                                           
27

 Пак там. 
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             4. Подсъзнанието и свръхсъзнанието.  

                          Фройд и Станиславски  

 

                                                                       Зигмунд Фройд (1856-1939)  

  

 

 

 

      

 

            Вие сте айсберг. 

 
                                                                              

 Зигмунд Фройд е австрийски невролог и психолог, основател на едно от 

основните течения в психотерапията – психоанализата. В ранните си трудове той 

застъпва тезата, че психичният живот на човека е като айсберг и се състои от две части: 

съзнателна и безсъзнателна. На принципа на айсберга видимата част е незначителна и 

малка, тя е само повърхностен поглед. Безсъзнателната е могъща и огромна, в нея са 

разположени инстинктите, които са биологичните сили, освобождаващи психичната 

енергия. В късните си трудове той резервира това просто разграничаване като 

разработва нивата на личността: ТО, АЗ, СВРЪХАЗ.  

 То (Id) е източникът на психична енергия и аспектът на личността сроден 

на инстинктите.28  То функционира на принципа на удоволствието. 

 Аз (Его) е рационалният аспект на личността, отговорен за 

контролирането на инстинктите.29 Аза функционира на принципа на реалността.  

                                                           
28

 Шулц, Дуейн П. и Сидни Елън, История на модерната психология, Наука и изкуство, С. 2006  
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 Свръхаз (Суперего) е нравственият аспект на личността, извлечен чрез 

интернализиране на родителските и обществените ценности и стандарти.30 

Свръхаза има само нравствени и законово рационални аспекти, според Фройд, а не се 

ръководи от духовни и божествени повели. 

 

       Константин Сергеевич Станиславски (1863-1938) 

        

 

 

 

 

 

 

 

Преди всичко в изкуството 

трябва  да умеем да виждаме 

и разбираме прекрасното.
31

  

 

 

                                                                                     

Константин Сергеевич Алексиев, с псевдоним Станиславски, е руски театрален 

режисьор, актьор и педагог, Народен артист на СССР. Театрален реформатор, създал 

най-популярния в целия свят метод за обучение на актьора, известен под термина - 

Системата на Станиславски. Основател заедно с Владимир Иванович Немирович-

Данченко32 на Московския Художествен театър през 1898 година. 

              Станиславски и Западът - подсъзнанието  

Същността на творчеството на Станиславски е в търсенето и изследването на 
система от елементи, водещи до възпитание на творческото самочувствие на актьора. 
Първият период в неговата педагогическа дейност е свързан с вътрешната техника на 
актьора: въображение и внимание, органика, емоционална памет. Вторият етап е 

                                                                                                                                                                                     
29

 Пак там. 
30

 Пак там. 
31

 Станиславски, К. С. , „Работа на актьора върху себе си”,част 1, „Наука и изкуство”, С. 1981, стр. 42 
32

 Немирович-Данченко, Владимир Иванович, (1858-1943), руски и съветски театрален режисьор, 
педагог, драматург, писател, театрален критик, Народен артист на СССР. 
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насочен към външната техника - Станиславски разработва метода на физическите 
действия. Третият или късният му, синтезиращ период, е частта от неговите трудове, 
посветена на режисьорската практика, основно насочена към работата върху 
ролята и пиесата. С течение на времето, в различните театрални школи водещи 
стават различни елементи от системата, а други се отричат, но въпреки някои 
детайлни несъгласия всички запазват цялостната схема на обучение. В методиката на 
един от неговите ученици, Михаил Чехов ( за когото ще говоря по- пространно), 
водещо става въображението, а емоционалната памет се отрича.  

Станиславски изгражда своята система за обучение на актьора по метода на 
изследването на собствения си творчески път, както и посредством анализа на играта 
на майсторите на руската театрална сцена. Емоционалната памет, концентрацията и 
отпускането са основните елементи в системата, които актьорът трябва да тренира и 
развива. Най-голямото откритие на Станиславски е методът на физическите 
действия. Но най-заразителното му откритие е актьорът да живее живота на 
ролята33. Това означава актьорът да съумее да изгради процес на преживяване на 
ролята, с аналогични за нея чувства, и да успее да ги повтаря при всяко изиграване. 
Това е изграждане на актьорска психотехника, при която към процеса на творчество 
се подхожда съзнателно и по съзнателен или косвен път се буди и въвлича в 
творчеството подсъзнанието, т.е. съзнателно се оставя подсъзнанието да се изяви. 
Според самия Станиславски термините като интуиция и подсъзнание се използват в 
общожитейски, а не във философски смисъл. Защото  тялото и съзнанието са свързани 
и те образуват психофизическа цялост. В своите търсения за усъвършенстване на 
актьорската игра Константин Сергеевич се обръща и към науката, и по-специално към 
откритията на Павлов34 за условните и безусловните рефлекси. Условните рефлекси са 
функция на мозъчната кора и имат значение при бързата адаптация, те са 
индивидуални и възникват само при определени условия, под влияние на средата и 
изчезват с нейната промяна. Павлов доказва биологичните основи на психичната 
дейност и реакциите, явяващи се като  последица от минал опит, обучение или 
специфични условия. Според Станиславски актьорската емоция се възбужда чрез 
изкуствено раздразване на тялото. Той открива, че действието е капан за чувството. 
Тренирането на емоционалната памет е изключително важна, защото служи да се 
разбере на каква стръв какво чувство се лови. Станславски провокира осъзнаването 
на простата истина, че артистът е градинар на своята душа; от него самия зависи 
какви семена ще посее и какво растение ще поникне. Станиславски призовава да се 
тренират съзнателно сетивата, защото те отключват несъзнателното.   

         Станиславски и Изтокът: Йога, Свръхсъзнание.  

В новите изследвания върху творчеството на Станиславски много руски автори 

отделят специално внимание на един нетолкова популяризиран факт в миналото  – 

изучаването от Константин Сергеевич на трактат, посветен на Хатха Йога. В него  той 

открива подкрепа на своите първоначални мисли  за творческата природа на човека, 

                                                           
33

 Станиславски, К. С. , „Работа на актьора върху себе си”,част 1, „Наука и изкуство”, С. 1981, стр. 63 
34

 Павлов, академик Иван Петрович (1849-1936) руски физиолог и психолог, лауреад на Нобелова 
награда.  
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която е способна да използва тялото като инструмент, посредством който се 

проявява и действа духът. Хатха Йога е път за пречистване на тялото, водещ до 

пречистване на съзнанието. В своите интроспективни изследвания, подчинени на  

търсенето на механизмите за усъвършенстването на актьорската игра, Константин 

Сергеевич взима от йогиското учение практиките, свързани с дишането и чрез тях  

изследва пътя на жизнената енергия - Прана. Тя е енергия, която се приема, чрез 

дишането и може да се контролира и пренасочва във физическа и умствена енергия. 

Външната пластика на актьора е основана на вътрешното усещане за 

движението на енергията35.  И в основата на пластиката трябва да се постави не 

видимото външно, а невидимото вътрешно движение на енергията36. 

Станиславски взаимства  от Йогата обмена на енергия и преноса й от човек в човека. 

Това е невидимият поток в човешкото общуване, невербалният - излъчване и влъчване. 

Предаването на концентрираната енергия на партньора чрез погледа той нарича 

лъчеизпускане и лъчеприемане. При спокойно състояние този поток е  едва уловим. 

Но в момент на силни преживявания, екстази, повишена чувствителност тези лъчения 

стават много осезаеми както за този, който излъчва, така и за този, който приема. В 

следствие на  йогиските практики Станиславски разработва и друг изключително важен 

елемент в системата - Кръговете на внимание (умението за  съсредоточаване, 

концентриране и разпределяне на вниманието). Друг елемент от източното учение, 

който Станиславски взима, е терминът свръхсъзнание, взаимстван от Раджа Йога. Част 

от изследователите на творческите търсения на Константин Сергеевич разглеждат 

свръхсъзнание и подсъзнание като синоними, въпреки упоритото им разделяне от 

Станиславски. Академик П. В. Симонов счита, че в дадения случай не се употребяват 

просто синоними, а има извънредно дълбоко и съществено различие между двата 

механизма, които участват в творческия акт. Свръхсъзнанието, според учения, е особен 

вид психическо неосъзнавано. Ако подсъзнанието управлява индивидуалните 

приспособителни реакции на организма, автоматизираните навици, емоциите и 

тяхното външно проявление, свръхсъзнанието участва във формирането на хипотези, 

безкористни мотивации. То усвоява онези сфери от действителността, чиято 

прагматична ценност е съмнителна, неясна.37  Свръхсъзнанието на артиста е 

областта на откритията, изобретенията, новите идеи. Свръхсъзнанието открива 

неизвестното. Подсъзнанието под-хвърля щампите. В свръхсъзнанието се формират 

най-безумните идеи и творчески проекти, най-неочакваните художествени хипотези, 

които в голяма степен се противопоставят на консервативното съзнание. Представката 

свръх е една от любимите в театралната терминология на Станиславски: 

свръхсъзнание, свръхзадача, свръхфантазия; тези свръх той употребява, защото вярва, 

                                                           
35

 Станиславски, К. С. , „Работа на актьора върху себе си”, част 2, „Наука и изкуство”, С. 1982, стр. 61 
36

 Пак там, стр. 51 
37

  Симонов П. В., Категория сознания, подсознания и сверхсознания в творческой системе 
К. С. Станиславского. — В кн.: „Бессознательное. Природа. Функции, методы исследования.” Т.2. 
Тбилиси, 1978, с.526. 
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че изкуството на театъра и изкуството на актьора могат да въздействат и променят 

светогледа на хората. 

 

4. Антропософията  и   

        психологическият жест. 

                 Рудолф Щайнер и Михаил Чехов.  

 

 

       Рудолф Щайнер (1861-1925)  

Рудолф Щайнер е философ по образование, 

изследовател на творчеството на Гьоте. Той създава 

Антропософията като Духовна Наука, целяща чрез 

методите на научния подход да се изследва духовния 

свят.  Тази наука се стреми да обедини в себе си цялото 

познание за човека, разпокъсано в отделните научни, 

философски, езотерични и религиозни течения. 

Принципът на Антропософията е изследване на света 

чрез сетивата, но запазвайки логичността на разума – 

наблюдение на душата, чрез научна методология. 

През 1912 година като част от  антропософските му 

търсения се появява Еуритмията.  

Еуритмията е изкуство на движението и е начин за изразяване на речта и 

музиката като психофизически акт в пространството. В превод от гръцки това понятие 

означава: прекрасен ритъм, прекрасно движение. Тя е музикална (Ton eurythmie) и 

звукова (Laut eurythmie). Рудолф Щайнер разработва Еуритмията като метод, основан 

върху духовно-научен подход за развитието на словото и музиката като видимо пеене 

и видима реч, защото в речта на човека има движение, действие. Звуковата 

Еуритмия се основава на изследването, че във всеки звук – гласен или съгласен – е 

заключен определен жест. Той може да бъде невидим или да се изрази видимо като 

жест на човешкото тяло. Жестовете биват различни, каквито са и звуците. Всеки гласен 

и съгласен звук носи в себе си автентична насоченост и послание. Гласните звуци се 

конструират като излизащи от нас, интимни, свързани с нашия вътрешен свят. 

Съгласните – отразяват нашите усещания, събрани от обкръжаващата ни външна среда. 

Най-общо изказано: звукът „а” е отворен, жест на разкриване, споделяне, 
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благоговение; звукът „у” е жест на скриване, на страх; звукът „м”, изразява 

медитативното проникване в явлението и достигане до неговата същност; звукът „н” е 

жест на ирония, повърхностно плъзгане по видимостта, невъзможност за достигане до 

същността. Жестът, отговарящ на всеки звук се изразява видимо чрез ръцете и цялото 

тялото. Не това, което съществува, пробужда творчеството, а това, което 

може да бъде; не действителното, а възможното. Щайнер разграничава две 

човешки същности на Аза: всекидневен Аз и Висш Аз, който е нашата творческа 

същност.  

 

          Михаил Александрович Чехов (1891-1955)  

                                    

Михаил Александрович Чехов – руски и американски драматичен артист, педагог и 

режисьор. Племеник на писателя Антон Павлович Чехов и син на публициста 

Александър Чехов. През 1912 е поканен от Станиславски в Московския Художествен 

Театър. През 1918 създава своя Студия за изследване на актьорската психотехника, 

включваща елементи от антропософията, като източник на духовно възраждане и като 

метод за развитието на актьорското майсторство. През 1924 оглавява МХАТ II. През 

1928 заминава за Германия и Европа. През 1939 заживява в САЩ, където основава своя 

театрална школа. 

През 1918 година Чехов претърпява криза, която той нарича криза на духа, а 

науката – суицидна депресия. Депресията е регистър на голяма драма, болка. 

Принципът на тревогата е, че тя идва в преходни епохи и атакува най-талантливите по 

дух. Според неговия чичо Антон Павлович Чехов, в Русия хората, когато 

наближават четиридесетилетието, все повече мислят за смъртта.38 Основният 

                                                           
38

 Раинова, Виолета, „Приближаване към Михаил Чехов”, сп. „Гестус”, С.1990, бр. 9-10, с.111 
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смисъл на кризата е промяна. Юнг
39 определя тази ситуация като преломна за всеки 

човек и е свързана с радикални промени в личността. Това е периодът на 

пренастройването на човека от поведение, настроено към външния свят – 

екстровертно, към осъзнаването на собствения свят – интровертно. Това е преход на 

оценностяване от физическото и материалното към религиозното, философското и 

интуитивното. Едностранчивостта на младежкото поведение трябва да бъде заменено 

с балансиране на всички страни на човешката личност, за да се задейства процеса на 

себеактуализация. 

Чехов счита антропософията като източник на духовно възраждане и способ за 

развитието на актьорското майсторство. Речта, която е  невидим жест, превърнат във 

видим от Еуритмията, е разработена от Чехов като психологически жест, изразяващ 

пластическата еквивалентност на думите на сцената. Психологическият жест е 

извървяването на пътя до изречената дума, която се превръща в знак, че пътят е 

изминат. Самият психологически жест има множество варианти, които са силно 

индивидуални, те са автентични предложения за изживяването на събитието. 

Разликата между психологическия жест и еуритмичния е, че първият е субективен - той 

се създава от актьора. Вторият е обективен и не може да се изменя, както не можем да 

променим буквата „а” в „б”. Може само да се варира еуритмически в полето на звука 

„а”, но не и да се променя. Общото е в целта, в откритието, че жестовете дават сила, 

изразителност, красота, живот на речта. Но психологическият жест е само частен 

случай. Изучаването на съвършенството на еуритмичния жест може само да помогне в 

по-лесното и по-бързо намиране на психологическия жест. Процесът се базира на 

интуитивен подход, а не на умствен и е свързан с въображението. Според Чехов най-

важният елемент на творчеството е развиването на фантазията. И същностното му 

несъгласие с неговия учител Станиславски се корени в различното им отношение към 

актьорското съпреживяване на ролята. Станиславски се обръща към емоционалната 

памет, като основен източник на енергия, а Чехов към въображението -  не как бих се 

чувствал Аз, а какво чувства персонажът.  Той отново тръгва от антропософията и 

разглежда сънищата и фантазиите на актьора в процеса на творчеството като най-

важния източник на вдъхновение. Въображението скъсява разстоянието между 

ежедневния Аз и висшия Аз. Ако Станиславски говори за Свръхсъзнание, то Чехов 

разглежда човека като съвкупност от два Аза. Ежедневният Аз, изразяващ се във 

всекидневния ни живот и в рутинните ни действия, и Висшият Аз, творческият Аз. Той 

възприема идеята за тази двойственост на човешката същност от философията на 

Щайнер и от идеите на Гьоте. Висшият Аз е обективен и безпристрастен като 

наблюдение, той е знанието ни за същността на света и явленията и прониква дълбоко 

в преживяванията на човешката душа. С помощта на Висшия Аз, според Чехов, актьорът 

би могъл да види своето изпълнение като зрител и да предвиди реакцията в залата. С 
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 Юнг, Карл Густав, (1875-1961), швейцарски психолог и психиатър, ученик на Зигмунд Фройд. Създател 
на направлението „аналитична психология”. 
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негова помощ актьорското присъствие от злободневно, подчинено на вкуса на тълпата, 

се метаморфозира в социално, духовно-естетическо, определящо се от нуждите на 

човечността. Духът в произведението на изкуството – това е неговата идея. 

Душата - това е атмосферата. А всичко, което се вижда и чува – това е 

неговото тяло.40  

За Чехов тялото на актьора е неговият инструмент. То трябва да се развива 

провокирано от душевните импулси, а не самоцелно – само чрез физически 

упражнения. Защото тялото на сцената е движеща се форма, която внушава 

естетически идеи. То трябва да е свободно като конструкция (биологична, божествена 

даденост, която служи за изразяване на творческите  цели) и мъдро, поради осъзнатата 

си изразност като естетическа съвест. Актьорът от своя страна трябва да се 

разглежда като синтез от няколко Аза, няколко съзнания, които му помагат да изгради 

сценичния образ. Ако обикновения човек обитава в две паралелни пространства, 

житейското и духовното, то актьорът обитава и трето – сценичното пространство. Тук 

Чехов отново се опира на Щайнеровото отношение към твореца. И цитира известния 

виенски актьор Левински, който въплъщава изследователския път на твореца, базиращ 

се на осъзнатото и съзнателно търсене на осмислянето на театралния образ: Аз нищо 

не бих могъл да достигна като актьор, ако се появявах на сцената такъв, 

какъвто съм в действителност: малък, гърбав, със скрипящ глас и безобразно 

лице…Но аз съумях да си помогна в това отношение: винаги се появявам на 

сцената като три човека. Единият е малък, гърбав и уродлив. Другият е идеален, 

чисто духовен, намиращ се извън гърбаво-уродливия. И накрая, в качеството си на 

третия, аз играя на гърбав, уродлив и сакат41.  Чехов сътворява идеята за Трите 

съзнания на актьора, които се конструират от всекидневния Аз – материала (тяло, 

глас), от Висшия - вдъхновения Аз, под ръководството на който тялото става 

послушен проводник и изразител на художествени импулси42, а създаденият 

сценичен образ е носител на третото съзнание43 - третият Аз или както го нарича 

Чехов: душата на сценичния образ. Както всеки човек е уникален и неповторим, така 

и всеки сценичен образ е единствен, защото е следствие на човешката оригиналност.  

 Правейки паралел с Фройдовото разделение на човека на То, Аз, Свръхаз, при 

Чехов откриваме Всекидневен Аз, Висш Аз, Сценичен Аз. Според Чехов, То и Аз са 

обединени в едно – Нисш (Всекидневен) Аз и само творческото вдъхновение може да 

извади на повърхността емоциите, потискани в полето на несъзнаваното.  
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 Чехов, Михаил, „За техниката на актьора”, сп. „Гестус”, 1990, бр.9-10, с. 141 
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 Чехов, Михаил, „За техниката на актьора”, „Наука и изкуство”  
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 Чехов, Михаил, „За техниката на актьора”, „Наука и изкуство” 
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При Фройд инстинктите (То) се контролират от Аза (Разума). Скъсването на 

връзката между То и Аза довежда до патологичните състояния - това обяснява и 

психологията на серийните престъпници.  

При  Чехов подсъзнателното и разумът се контролират единствено от здравия 

смисъл на Низшия Аз. Връзката между тях може да се разпадне единствено под 

натиска на Висшия Аз, провокиран и подведен от вдъхновението. Висшият Аз може да 

доведе до  вдъхновена игра и до забележително актьорско присъствие, което: 1 да 

провокира уголемяването на емоциите; 2 да разчупи рамката на мизансцена; 3 да 

предизвика неконтролируемост у актьора, явяващо се като  следствие от прекъсването 

на връзката с индивидуалните морално-нравствените устои на човека-актьор. Това 

разпадане може да доведе до нежелани последици на сцената или след 

представлението.  

Несъзнаваното (подсъзнанието) е обект на изследването от страна на актьорите и 

режисьорите, отключването и задействането му в творчеството на театралния творец е 

един от източниците на интересната и вдъхновяваща актьорска игра. Не случайно още 

Станиславски формулира тезата: чрез съзнателна психотехника на артиста към  

подсъзнателно творчество на органичната природа.44 Докато френският актьор и 

режисьор Антонен Арто се опитва да отключи и изследва процеса на несъзнателното 

чрез опиатите.  

 

          6. Метафизичното и Антонен Арто 

                               Антонен Арто (1896-1948) 

 

Актьорът е атлет 

със сърцето.
45
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Антонен Арто е френски актьор, режисьор, поет. Той е автор на книгата 

„Театърът и неговият двойник”, която е провокация за много театрални школи и 

театрални концепции. Като малък се разболява от менингит и това отключва 

психическо заболяване, от което страда през целия си живот и което оказва влияние 

върху отношението му към света и провокира зависимостта му от опиума. Арто е 

ученик на Шарл Дюлен.46 Възпитан е в театралната естетика, в която творчеството на 

актьора е най-важният компонент в театралното представление, а искреността му е 

задължителният елемент в актьорското присъствие. В школата на Дюлен се отдавало 

изключително значение на пластичната изразителност на актьора и обучението по 

пантомимата е една от формите, благодарение на която се формира техниката му.  

Пантомимните сценки служат, за да развият хармония между актьора и външния свят, 

изследвайки възможностите на тялото чрез петте сетива: зрение, слух, обоняние, 

осезание, вкус.  Тази потребност произтича от убедеността, че от импулсите, които 

човека получава отвътре и отвън се определя поведението му. Възпитаването в 

пластическата изразителност на тялото е метод за отключване на сетивността на 

актьора и неговата експресивност. Чрез танца, фехтовката, ритмиката и етюдите без 

говор, в школата на Дюлен,  се научават техники, на базата на които се усвоява 

изразителността на жеста, произхождащ от чистия рисунък на образа. Целта на пътя на 

обучението е да се превърне актьорът от глина в скулптор. 

Антонен Арто, като възпитаник на Дюлен, продължава да работи, търси и 

изследва в сетивната и визуално–експресивна посока за развитието на актьорското 

майсторство. Той отхвърля традиционния театър като изкуство за илюстрация на 

текстове. За него истинското изкуство трябва да има свой собствен език, който да го 

отличава от другите изкуства. Отстоява тезата, че театърът не бива да се превръща в 

клон на литературата и отрича умозаключителната тенденция в театъра. Защото 

театралното изкуство може да има максимални възможности за въздействие само, ако 

открие свой собствен изказ. Театърът, който не е в нищо, ала си служи с всички 

езици: жестове, звуци, слова, огън, викове, се открива точно там, където духът 

има нужда от език, за да произведе своите проявления.47 Арто мечтае да създаде 

Тоталния актьор, също както Крейг48 - Актьора Свръхмарионетка.  Според  Арто 
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актьорът трябва да отхвърли буквалната вербализация и да създаде своя специфична 

невербална лексика. Не да отразява жизнената достоверност, а да събуди сетивата. 

Целта е творецът да се завърне към корените, към ритуала, тайнството, церемонията. 

Изследванията му върху ритуалния театър на остров Бали са част от терзанията му  за 

постигане на синтез между ритуален театър и ултрамодерни търсения. В източния 

театър с метафизични тенденции, противопоставен на западния театър с 

психологични тенденции, цялото това компактно, масивно скупчване на 

жестове, знаци, пози, сонорности, което съставлява езика на постановката и на 

сцената, този език, който разгръща всичките си физически и поетични последици 

във всички планове на съзнанието и във всички насоки, с необходимост заставя 

мисленето към задълбочени нагласи, които биха могли да се нарекат активна 

метафизика.49. Правейки паралел с Шехнер и неговите изследвания за актьорския 

тренинг, ние откриваме метода на Арто в онази трета функция, където се говори за 

шаманската работа. Шаманът владее знание, а самото знание е сила, чрез която бихме 

могли да се свържем с други светове. Не само рационално или интуитивно да 

използваме тези знания за забавление, а като стремеж за достигане до сърцевината на 

културата. Да се премине отвъд физическото, отвъд менталното, отвъд думите, които 

не отразяват същността. Арто  сътворява идеята за тоталния човек, способен да 

предаде едно действие направо от духа. Да се създаде метафизика от 

членоразделната реч означава езикът да се застави да служи за изразяването на 

това, което той обикновено не изразява. Това означава да си служим с него по нов, 

особен, непривичен начин. Това означава възвръщане на способностите на този 

език да разтърсва физически. Това означава неговото активно разделяне и 

разпределяне в пространството. Това означава възприемането на интонациите 

по абсолютно конкретен начин и възстановяването на способността им да 

разтърсват и да изваждат наяве нещо реално. Това означава обръщането срещу 

езика и неговите низко утилитарни, би могло да се каже – потребителски извори, 

срещу произхода му от преследвано животно. Това означава в крайна сметка 

разглеждане на езика под формата му на Заклинание.50 Текстът в постановките на 

Арто се е произнасял като ритуален речитатив, звучал е като словесна партитура – под 

формата на заклинателни гласове. Ритъмът е замествал словото. 

Проектът му за Театър на жестокостта не е свързан с физическо насилие, 

прилагано върху актьора или зрителя, а емоционално. Мислен е като представление, 

което да предизвика у зрителя шок, нов вид вълнение, емоционален срив, който да го 

освободи от властта на логиката и мисълта, и да го доведе до катарзис, чрез който да 

придобие нов естетически и етически опит. В неговите представления липсата на  

демаркационна линия между актьор и зрител е съзнателно измислен подход, чрез 

който  да се изтръгва публиката от запазената й роля на пасивен наблюдател и да я 
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въвлича в центъра на кипежа на това, което става. Чрез премахването на сценичната 

зала се е стремяло да се усети храмовостта в представлението, съпричастността и 

участието в ритуала. Привидната липса на декор и на конкретно място на действието е 

част от създаването на нова реалност, разтърсваща зрителя с катастрофални събития, 

ужас, драми. Музикалните инструменти създавали звукови трептения чужди на 

публиката, неочакван темпо-ритъм, изненадващи пластични решения и светлинни 

ефекти. Целта на Арто е била да се достигне до Терапевтично въздействие върху 

публиката. Същото, което основателката на Танцовия театър, Пина Бауш, се стреми да 

постигне със своите спектакли в края на 20 век. Психологическият шок и въздействието 

върху подсъзнанието, посредством кодове от звуци и визуални картини е запазен 

периметър на визуално-енергетичния театър на 21 век. Театърът на участието и 

Ритуалният  театър също са част от театралната естетика, родени в следствие на 

търсенията и провокациите на Арто. 

Ако се направи неочакван паралел между Станиславски и Арто, би могло да се 

каже, че Станиславски работи със Свръхсъзнанието като проводник на прекрасното в 

изкуството, докато Арто, въпреки стремежа му към метафизичното, задълбава в 

подсъзнателното на Фройд, в утвържданването на злото като върховно равновесие, в 

психозата, която е катастрофа на цензурата, в дезорганизацията на поведението. 

Неговият актьор е човекът, взривен отвътре - психотичният актьор. Докато при 

Станиславски е психологическият актьор. Сюрреализъм срещу психологизъм. За 

Станиславски най-важното е изследването на ролята с аналогични за нея чувства и 

преживяването й от гледната точка на живота в човешки дух. Докато при Арто е 

важно събитието, ужасът, а не човека. При Станиславски се тръгва от персонажа, при 

Арто от маската. При Станиславски от живота, при Арто от обобщения изказ.  

Арто развива идеята за инверсията, че не животът трябва да се пренесе в 

театъра, както правят натуралистите, а театърът трябва да се пренесе в живата. 

 

       7. Постмодерният живот превърнат в театър 

В основата на всяка криза стои несъответствието между търсене и предлагане. Това 

несъответствие е залегнало и в етическата криза на постмодерността, породена от 

сблъсъка на моралните отговорности и етическите правила. Представката пост, идва 

да обясни нашето живеене в свят след51.  Начин на живот, който се определя от 
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възгледите за фрагментирането на човека като играч на роли. Докато при Сервантес и 

Шекспир: Светът е сцена и всички хора са актьори52, то в постмодерния свят всеки 

човек постоянно сменя своите роли. Ролята прилича на работните дрехи, които си 

слагаме по време на работата и които сваляме след края на трудовия ден...Нито 

в работните дрехи, нито пък в работата, която извършват тези, които ги 

носят има „нищо лично”. 53   Защото постмодерният човек постоянно се съмнява в 

обхвата на своите сили и знае, че сблъсъкът между правила и задължения не поражда 

морално-етическа отговорност.  Защото не може да се преценят  последиците от 

индивидуалните  действия (делата) на човека, тъй като между тях  и резултата има 

голямо разстояние. Друга причина е разделението на труда - на специализиране и на 

функции. В съвременния  свят почти всяко начинание изисква много индивиди, всеки 

от които изпълнява само една малка част от общата задача. Броят на индивидите е 

толкова голям, че никой не може разумно и убедително да твърди, кой е авторът на 

крайния резултат. Отговорността за резултата е плаващ. Вината се разпределя толкова 

фино, че не влияе на крайния резултат. Появява се омагьосаният кръг на грях без 

грешници и вина без виновници.  

Инверсията на Арто за пренасянето на театъра в живота е напълно осъществена.  

Икономиката се превръща от огромна фабрика в огромен театър.54  Думата 

творческо замества думата усърдното, а думата играчи се използва вместо 

работници. Към бизнеса също се прилагат театралните принципи и термини. Изборът 

на служители започва с кастинга, който е  процес на подбор на актьори, които да 

играят специфичните роли55  в предприятието. Работодателите са продуцентите.  

Режисьорите, драматурзите, сценографите – всички влизат в новата сценична 

постановка, като по този начин преобразуват всеки бизнес в шоубизнес56, а 

икономиката в  икономика на преживяванията, т.е. в превръщането на човешките 

преживявания в стока. Социологията като наука започва да се занимава с театралните 

понятия. Кенет Бърк (социолог) е един от първите, който въвежда петте понятия 

взаимствани от театралната теория и практика: действието – това, което се случва 

между хората; сцената – фонът, където се разиграват събитията; актьорите са 

участниците, които си взаимодействат, интерпретацията е начинът на 
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разиграването; целта е защо се изпълнява действието. Екранът става заместител 

на витрината на универсалния магазин57 - от една страна, а от друга в киното и 

театъра навлизат тенденции, чрез които да се влияе посредством кодове и звуци на 

сетивата, които да отключват подсъзнанието. (Визуално-енергетичен театър) 

Отново опирайки се на Арто и тръгвайки от неговия стремеж към метафизиката, 

можем да кажем, че откритието, че всичко в нашия свят е свързано и осъзнаването на 

действието на ефекта на пеперудата е друга насока, към  която е провокиран да  

поема съвременният човек - като изход за оцеляване. Да изследва и да удължи живота 

на тялото си и духа, чрез източни практики: Йога, Чикунг (Цигун), източните бойни 

техники, които са много популярни в съвременното общество.  Това, което един вид 

ни "приближи", мен и тялото, е самотата. Самотата, породена от модерното 

общество, което, вероятно подсъзнателно, се изхитрява всичко да ограничава, 

непрестанно да издига бариери, за да ни откъсва от истинския живот!58             

         Една от тенденциите в театъра на 21 век, към която се развива най-голям интерес  

е театърът да бъде „над-битов”. Тя е продиктувана от смяната на поколенията и 

навлизането на младите актьори, които работят, развиват се и възприемат света „клип-

ово”. Техните усещания са насочени към завръщането на театъра към първоизточника, 

към бедния театър59, който се обръща към телесността като очистване от: лъже-

цивилизоваността; от националното; от социалното и  културно вмешателство. Този 

театър прави опит да се премине в непосредствено общуване между актьор и зрител. 
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Йежи Гротовски (1933-1999), полски режисьор, педагог, теоретик на театъра, 
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Еуженио Барба, роден 1936 в Италия, театрален режисьор и теоретик, създател на 
Один театър, The Nordisk Theatrelaboratorium (NTL), основател на (ISTA)- 
Международна школа по театрална антропософия. 

 

 

59
 Брук, Питър 

  
Питър Брук роден 1925, британски театрален и филмов режисьор, педагог. 
Основател на „Международен център за театрални изследвания” в Париж. 
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Той е резултат от антропологичните изследвания на Гротовски60 – Барба61 – Брук62, от 

една страна, и от синтезът и миксирането на културите, от друга.   

Срещата между Източното и Западното в актьорското тяло на 21 век е реално 

осъществена. Тя е среща на два светогледа, които се преплитат и допълват. Интуитивно 

казано тя е среща между Ин и Ян; среща между емоционалното и менталното – 

съчетани в актьорското тяло те образуват хармонията.    

 „Актьорът не трябва да ползва тялото си,  за да илюстрира 

движението на душата, той трябва да извърши движението на душата с 

тялото си.”  Гротовски    63 

 

                                      

 

 

Маргарита Емилова Божилова – Андонова, 

редовен докторант в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
 
63 Статията е част от дисертационния труд „ ПАРАЛЕЛИ МЕЖДУ ДРАМАТИЧНИЯ ТЕАТЪР И 

ТЕАТЪРА НА ДВИЖЕНИЕТО НА  XXI ВЕК” към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, катедра „Сценично 

движение”, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на Маргарита Емилова 

Божилова - Андонова 

 


