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                           СЦЕНИЧНИЯТ ЕЗИК НА ТЕАТЪРА НА ДВИЖЕНИЕТО 

 

В постмодернизма творците в театъра постоянно търсят нови и неочаквани дори 

фрагментарни пътища за изразяване на гледните си точки и поглед върху 

действителността. Класическият прочит на произведенията за драматичната сцена се 

заменя от необичайно субективно интерпретиране, а идеите се заместват от частните 

случаи. Представката пост, идва да обясни нашето живеене в свят след1. Начин на 

живот, който се определя от възгледите за фрагментирането на човека като играч на 

роли. Човекът започва да живее в море от образи  и да възприема света чрез образи 

и знаци, а словото изгубва своя монопол както в живота така и на сцената. Заражда се 

тенденцията, в театралното пространство, театърът стане „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 театър2
, който се обръща 

към телесността като очистване: от лъже-цивилизоваността; от националното; от 

социалното и културното вмешателство. Този театър прави опит да се премине в 

непосредствено общуване между актьор и зрител. Той е резултат от антропологичните 

изследвания на Гротовски3 – Барба4 – Брук5, от една страна, и от синтеза и смесването 

на културите, от друга.  Започва да се обръща внимание на невербалните форми и да 

се говори за изменение на културното отношение на театъра към тялото. Визията на 

спектаклите се променя и под натиска на технологиите, извеждайки на преден план 

зрелищността и ефекта. Отново се появяват вечните творчески въпроси дали театърът е 

зрелище6 или възпитава7; Дали ще оцелее в двубоя си с киното и телевизията? От 

тази смяна на житейската философия на епохата, която отразява възгледите за 

действителността, се поражда жаждата за необичайна естетика и нови търсения в 

полето на културата. Откриват се незапълнени пространства за творчество и полет на 

фантазията за театралната сцена, тъй като театърът борави с инструментите на 

въображението и на актьорската енергия.  

                                                           
1
 Бауман, Зигмунт, „Постмодерната етика”, ЛИК, С. 2001  

2
 Терминът е на Гротовски, Йежи, „Към беден театър”, сп. „Театрален бюлетин”, бр. 2, С.1984  

3
 Йежи Гротовски (1933-1999), полски режисьор, педагог, теоретик на театъра, експериментатор, 

създател на концепциите за: Театър лаборатория и Беден театър. Театър на представянето/спектаклите; 
Театър на участието/Пара театър; Театър на изворите; Изкуството като движение са етапи в неговото 
творчество. 
4
 Еудженио Барба, роден 1936 г. в Италия, театрален режисьор и теоретик, създател на Один театър, The 

Nordisk Theatrelaboratorium (NTL), основател на (ISTA)- Международна школа по театрална 
антропософия. 
5
 Питър Брук роден 1925 г., британски театрален и филмов режисьор, педагог. Основател на 

„Международен център за театрални изследвания” в Париж. 
6
 Терминът е на Хосе Оргега и Гасет (1883-1955), испански философ, социолог и есеист.  

7
 Терминът е на Шоу, Бърнард 
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Именно появата на тези предпоставки създават театъра на движението, 

който се явява като закономерен процес и отражение на същностните творчески 

търсения на времето. Епохата на постмодернизма сътворява това ново сценично 

направление, което да изследва чрез зрелищността, въображението, енергията, 

индивидуалността и движението параметъра на човешките телесни възможности и 

пространство не само в ментален, но и в емоционален план. Разчитайки не на логоса, а 

на физическото движение като водещ компонент в театралното изкуство.  

Обикновено новите съвременни сценични течения са трудни за обобщение, 

защото те представляват своеобразен синтез между различни театрални направления 

и боравят смело с инструментите на танца, пантомимата, драматичния театър, киното 

(мултимедия), цирковото изкуство, живописта. Театърът на движението, като 

младо сценично направление, също е синтезно изкуство, което е изградено 

изключително на базата на параметрите на актьорската телесност. Използва изразните 

средства и техники: на пантомимата; на различните течения танцово изкуство; на 

акробатиката; на клоунадата; на театъра на маските; на бойните изкуства; борави и с 

диапазона на човешкия глас. Театърът на движението разчупва наложените 

представи за театралността като силно разширява сценичното пространство, давайки 

си възможност за поемане в много посоки, като включва в себе си и други съвременни 

театрални практики като: физически театър, танцов театър, визуално енергетичен 

театър, пърформарс, инсталация, боди-арт, хепанинг.  

За да разберем що е театър на движението бихме могли да тръгнем от 

тълкуването на тези думи в речника. Театър е: изкуство, в което се поставят 

драматически произведения на сцена пред зрители, като се използват 

актьори, декори и др.8 Движение е: Общ и неутрален термин за означаване на 

дейността на актьора, както и на част от подготовката му (упражнения 

по движение). Движението е първата отправна точка, от която тръгва 

анализът на актьора9. То е свързано с тялото, с жеста, с актьорската игра. В 

театралната практика Франсоа Делсарт10 пръв квалифицира сценичните движения. В 

сърцевината на неговото изследване е залегнало движението на човешкото тяло и 

изразителността на жестовете, които са емоционален изблик на вътрешното състояние 

на човека/актьора. Той разделя човешките движения в три категории: центробежни – 

от центъра към периферията; центростремителни – стремящи се към центъра и 

неутрални. Делсарт създава скала за: разделянето, комбинирането и 

противопоставянето на движенията, класифицирайки ги според силата и скоростта им. 

Той достига до извода, че човешките движения и жестове са натоварени с енергиен 

заряд и смисъл, в зависимост в кое поле попада жестът на ръцете, защото 

                                                           
8
 Терминът според тълковния речник. 

9
Павис, Патрис, „Речник на театъра”, ИК “Колибри”, С.2002   

10
 Делсарт, Франсоа, (1811-1871), френски певец, педагог и теоретик на сценичното изкуство, разработва 

своята методика за естетическата постановка на човешкото тяло. 
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пространствата, заобикалящи съответните части на тялото също носят посланията на 

съответното пространство на телесността. Тялото от ходилата до кръста е изразител на 

движенията, продиктувани от инстинктите; от кръста до рамената на емоционалните и 

от рамената нагоре на духовно-менталните. По-късно, Рудолф фон Лабан11 разделя 

движенията на тялото най-общо на: походка, движение на ръцете и лицев израз. 

Тези телесни действия зависят от отговорите на въпросите: коя част на 

тялото е в движение; в коя от посоките на пространството се развива 

движението; с каква скорост; какво количество мускулна енергия се 

употребява? Творците в театралното пространство класифицират движението и по 

друг признак: чрез импулсите или инстинктивните движения, които ни 

подтикват да действаме.12 Театралният термин - физическите действия на 

Станиславски13 е свързан с движенията на актьора, които са съобразени с логиката 

за постигане на целта в сценичното действие. В своята същност движението има 

скорост, амплитуда и характер. То е свързано със стойката на тялото, с позициите 

(положението на тялото спрямо неговите части), с начина на придвижване, с ходенето, 

с различни походки. В различните театрални школи движението се изследва на 

принципа на безкомпромисното разделяне на тялото от духа или на тяхното 

непрестанно взаимодействие. Характерът на движението се променя непрестанно при 

промяна на чувството, което го провокира. И е продукт на емоционалността на героя, 

разкривайки черта от вътрешния му живот. Театралните термини: психологическият 

жест на Михаил Чехов14 и езикът на тялото на Жан-Луи Баро15 са израз на 

взаимоотношението между физическото и душевното движение. Рисунъкът на 

актьорското тяло в пространството винаги действа като код за разчитане на послание 

от страна на публиката.  

За театъра на движението основният сценичен език се явява телесното 

съществуване на сцената. Движението (в театъра) започва да се разглежда не само от 

гледната точка на танца и на пантомимата. То става изразително, самобитно, носещо 

информация. В експресията му се четат едновременно и словото, и чувството. 

Актьорите са свободни да намерят формата на своето драматическо изпълнение и в 

маниерите, и в рисунъка, и дори в модата на движението. По този начин театралното 

изкуство измества своя фокус и става все повече телесно, което довежда до достъпност 

в разбирането му от многоезична публика.  

                                                           
11

 Лабан, Рудолф, (1879-1958), танцьор, хореограф, педагог, теоретик на движението е танца, 
основоположник на направлението в модерния танц, известно като „немски свободно изразен танц”. 
12

Павис, Патрис, „Речник на театъра”, ИК “Колибри”, С.2002  
13

 Станиславски, Константин Сергеевич Алексеев , (1863-1938) ,руски театрален режисьор, актьор и 
педагог. Той е театрален реформатор, създал най-популярния в целия свят метод за обучение на 
актьора, известен под термина - Системата на Станиславски. 
14

 Чехов, Михаил, (1891-1955), руски и американски драматичен артист, педагог и режисьор. 
15

 Баро, Жан-Луи (1910-1994), френски артист, педагог и режисьор. 
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Чрез театъра  на движението се върви по пътя на мечтата на творците в 

сценичните изкуства (от близкото минало) за създаване на Тотален визуален театър, 

където физиката и думите да се сливат, хармонизират и да внушават посланията в 

многопластово единство. И е стремеж към освобождаването на потенциала на театъра 

не само в жанрово отношение, но и в осъзнаването на театралното пространство като 

наситеност от проблемите: на контрапункта; на тишината; на реализма и фантазията; на 

импровизацията; на играта със светлината и сянката; на избирането на точния момент 

за внезапно осъзнато затишие в пространството на думите; на общуването с публиката. 

От гледна точка на науката, театърът на движението навлиза в 

пространството на психологията и работи с изследването на тялото - с осъзнаването и 

опознаването му, не само от физическо-спортния аспект, а и от психофизическия. 

Разширяването на потенциала на актьорското тяло и неговото по-пълно опознаване и 

хармонизиране идва и от прилагането на принципите на източната философия чрез 

бойните техники и лечителни практики - Тай Чи, Чи Кунг, йога. Тези техники обучават: в 

овладяването на преноса на енергия; в развиването на сетивността на тялото и на 

съзнанието; в усвояването на методи за насищането на тялото с кислород чрез 

изграждане на правилно телесно дишане. Те работят върху: събуждането на 

сетивността на тялото – обострят сетивата му и възвръщат рефлективността на неговата  

моторика, чрез  отключването на инстинктите; възпитават в умението за постигането на 

медитативно трансово състояние на съзнанието. Така нареченото трансово състояние 

всъщност се състои от разширяване на капилярите на кръвоносните съдове (което е 

идентично с опуснато състояние на тялото, когато в него няма напрежение). При Тай 

Чи, Чи Кунг и йога практиките то се тренира посредством плавните и осъзнати 

движения, които пренасят енергията из цялото тяло и постигат баланс в него. Източната 

медитативна философия доказва, че чрез осъзнаването потока на движението на 

енергията в тялото, се променя структурата в полето на самата енергия и се изгражда 

променено състояние на съзнанието, което предпазва тялото от травми.  

Творците в театъра на движението, използват движенията като ги 

превръщат в когнитивно-осъзнати, въздействайки чрез тях психологически на 

публиката, въпреки че обективно това въздействие не е напълно разбираемо. За да се 

постигне когнитивно осъзнато движение, трябва да се премине през когнитивно-

познавателен процес, който е свързан със съдържанието. Владимир Никитин16, 

изследвател в полето на театъра на движението, предлага Интропринципи на 

търсенето на несъзнателните сценични решения от актьорите и режисьорите в 

невербалния театър. В своето изследване той обръща внимание на спонтанността и 

афекта, които са моторите в развиването на двете допълващи се, но и противоположни 

                                                           
16

 Никитин,  Владимир Николаевич  – доктор на философските науки, кандидат на психологическите 
науки, професор, завеждащ катедра по философска антропология и арт-терапия на Института по 
психология и педагогика (гр. Москва)  
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посоки  в обучителните практики на актьорите в театъра на движението, които 

той нарича: когнитивни и трансови техники.  

С когнитивните техники от латинската дума cognito (познание, знание) 

творците в театъра на движението се опитват да структурират и формират 

въображението на твореца. Те се вглеждат в каноните на класическите представи за 

театър, за да могат да ги разчупят и да  открият нови нетипични, екстравагантни идеи и 

форми за театъра, които да провокират публиката и критиката.  Стремят се да работят с 

всички оттенъци на звуковото и визуалното възприятие, като цялата работата се 

извършва с тялото като с инструмент, с неговата пластика и глас, с неговия ритъм.   

С трансовите техники, усвоени от Тай Чи, Чи Кунг и йога практиките, актьорът 

преодолява формата, преминава отвъд нея, при предлагането на художествения 

материал. Процесът на работа започва от създаването на импровизационна игра, която 

се дължи на личното психично състояние на актьора. Формата на движенията и 

характера на взаимоотношенията се раждат на вълните на дълбоките афективни 

преживявания на твореца, изоставащи разсъдъчната структура на ума. В състояние на 

транс менталната схема се деактивира. Пространствено времевите граници на външния 

свят изменят своята конфигурация и се трансформират в особени форми на субективни 

преживявания. Освободен от контрола на ума, актьорът е в пространството на 

деперсонализация и се обръща към индивидуалното качество на собствената си 

пластичност, която се проявява в непредсказуеми форми на самореализация. Никитин 

установява, че с изучаването и прилагането на техниката на Тай Чи се получава  

многовекторност в движението на частите на тялото и то става  изключително 

подвижно в корпусната си част. Движението на ръцете значително намалява, защото те 

подпомагат и акцентират движението на корпуса. По скалата на засилването на 

движението се засилва и въвличането на гръбначния стълб и бедрата в динамиката на 

движението. Актьорът изпитва нужда от ротационни движения в таза, вълнообразни 

движения в гръбначния стълб и ръцете, дъгообразни движения на тялото. В тази 

спонтанна пластика се отразяват особеният свят на чувствата на актьора.  

Ако класическият и модерният танц през постмодернизма, се обръщат към 

драматичните и пантомимните техники, то театърът на движението категорично 

отхвърля чистите форми на класическия балет, пантомимата и драмата. Той борави с 

несъзнателните импулси в актьора. Пластичният образ се ражда спонтанно и 

импулсивно. Драматическите събития в постановката се изживяват като интимна 

пулсация и ритъм на ирационалната природа. Вътрешният невербален монолог на 

актьора моделира, структурира и организира стилистическата и ритмическата форма на 

движението, начина на превъплъщението, тембъра и силата на гласа. Това е един вид 

приближаване на театъра към идеите на постановките на мистериите, на древните 

култови действия. Както модерният танц идва от ритуала, от психофизическия опит на 

архаичния човек за опознаването на своята същност, така и театърът на 
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движението се връща към архетипните, изначални кодове в човешкото тялото. 

Абстрактните идеи биват заложени дори в обикновеното битово движение, като по 

този начин то се натоварва със символика и се трансформира в абстрактно действие.  

Театърът на движението е открито пространство за тялото, гласа и 

емоцията. Той синтезира в себе си чертите на сюрреалистическия авангард: разходка 

между съня и реалността; отричане на рационалното мислене, което потиска 

творческите заложби и блокира въображението; пълно изразяване на подсъзнанието; 

преминава се в пространството на крайни като внушение сцени; на сцени изведени в 

различна естетика: от естетиката на грозното и гротесков реализъм до 

вдъхновяваща естетичност. 

Същността на театъра, като изкуство, е да борави с човешкото въображение, 

което  е безкрайно. Задачата му е постоянно да разказва истории, фантазии, легенди, 

митове, сънища, приказки. И тези разкази да извеждат публиката извън обикновения 

свят и да отвеждат зрителя на пътешествие в полето на въображението. Това е 

пространство на недоизказаност; на полет; на буквален телесен летеж; на свят, в който 

съществуват странни физически същества, които населяват единствено сънищата и 

фантазиите; и  тази територия не е възможно да бъде запълнена от менталността на 

драматичния театър, за да се достигне до пълно емоционално насищане в образното и 

чувствено възприятие на зрителя. Именно изразните средства на театъра на 

движението зареждат това поле на въображението, където може да се 

материализират в образи липсващите елементи на съновидението, които да 

кореспондират с въображението на публиката, и да се отъждествяват с една отделна 

реалност. 

Театърът на движението борави с нереална, фантазмена, условна среда в 

представленията си. Той усвоява и прекроява пространството единствено посредством 

телата като преминава извън границите на реалността, където средствата на 

драматичния театър не са достатъчни и не могат да достигнат. За да запълни 

празнината на пътуването на публиката в мита, легендата, приказката, историята, 

театърът на движението, с помощта единствено на изразните средства на 

телесното присъствие може: Да въведе иреални образи (образи от друг свят или ярко 

гротескни образи); Да създаде илюзията за пътешествие по въздуха (без наистина да се 

лети); Сценографията може да бъде изградена чрез актьорската пластика, стилизиран 

танц или битово движение; Да изгражда материални пространства – реки, стени, 

мебели (само посредством телата на актьорите); да сътворява нереални среди 

(действието да се развива в съзнанието на някой друг, на несъществуваща планета) и 

публиката наистина да вярва в създадената илюзия. Уникалността на това явление е в 

ансамбловостта на този вид театър, където актьорите заедно могат да сътворят единен 

образ и да му вдъхнат живот. Този уникален образ се реализира единствено чрез усета 

за тялото (своето и на партньора), а до зрителя достига илюзията за този образ. 
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Обособяването на театъра на движението като сценично течение се дължи 

и на философията, водеща към осъзнаването на тялото като посредник между 

вътрешния и външния свят на човека, защото и на зрителя, и на актьора не са им 

достатъчни нито само изобилието на словото, нито само абстрактните движения на 

класическия и модерния танц, а имат нужда от синтезирането им. Театърът на 

движението създава нов език, нова знакова система, чрез която разбива 

стериотипите за възприемането и въздействието на театъра. Тя изгражда общуването 

между актьор и зрител въз основа на интуицията, на асоциацията и на семиотичните 

препратки. И изпълнява символна функция, която е израз, и проекция на вътрешната 

необходимост на човека. Интересното е, че режисьорските идеи достигат до публиката 

дори и тогава, когато не всичко, което произтича на сцената, е разбираемо за зрителя. 

Парадоксалното в случая е, че публиката спира да я вълнува качеството на 

драматичната игра и развитието на сюжета, а се увлича в очакванията за необичайното 

трансформиране на пространството на базата на съприкосновенията с новите усещания 

за създадената реалност. Получава се игра на телата и чувствата, отношение между 

личността и пространството, между предметите и мислите. Палитрата на идеите и 

формата, в театъра на движението, са безкрайни, единственото общо в тях е 

движението. Движението е едновременно език и инструмент на повествованието. То е 

самодостатъчно, изхождащо от самото себе си и преливащо от една форма в друга. От 

една страна движението е умно и рационално, но от друга – то е разбиващо логиката 

на действието, агонизиращо. Особеното в театъра на движението е, че действие, 

което би могло да се нарече сюжетно, се държи на артефактите, а не на строгата логика 

на развиващите се събития. Сюжетът със своите завръзка, кулминация и развръзка 

често отсъства.  

Театърът на движението е изкуство, оставащо съзнателни и несъзнателни 

впечатления. То акцентира върху психологията на възприятията и борави с актьорската 

енергия като ключ за приобщаването на публиката чрез задействане на 

въображението, сетивата, инстинктите и изненадата от неочакваността в изразителните 

средства на актьорското поведение и мизансцен. Проявява се мечтата на Арто17, за 

появата на състояние близко да сугестивното, до трансовото не само при актьорите, но 

и отвъд рампата, в публиката, която наблюдава и възприема ментално разбитото 

действие. Достига се  до въздействие подобно на източните театрални практики Ноо и 

Кабуки, където зрителят навлиза в полето на собственото си въображение, 

провокирано от трансформирането на пространството, посредством светлината, 

сянката и цветовете; чрез постоянната смяна на ритъма и характера на движението, 

посредством ирационално и трансово действащите актьори.  

Тъй като театърът на движението е синтез от различни театрални 

жанрове, ритмическото им съчетаване: външно като хармония между отделните 

                                                           
17

 Арто, Антонен, (1896-1948), френски актьор, режисьор, поет. 
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сценични направления и вътрешното в актьорското тяло, е основното майсторство в 

режисьорското и изпълнителското изкуство. 

 

Трите стихии, поддържащи театъра на движението са: разум, 

чувство и движение, защото този театър борави с кодовете на поезията – 

лично, частно, символно, асоциативно, чувствено, мистично и трансово.18 

              

                                          ТЕЛЕСНИЯТ АЗ 

 

В своето изследване, изградено на базата на психологията и работа с 

движението, Владимир Никитин19 отделя първостепенно значение на осъзнаването на 

телесния Аз. Телесният Аз е неделима част от цялостния човешки Аз. Азът, от 

гледна точка на психологията, е това, с което човекът се среща, когато се обърне 

навътре към себе си. Азът предопределя и формира личностните модели за света и 

има отношение към мястото на човека в тях. Изкуственото разделяне на Аза (в 

миналото) на психически и физически (психика и тяло) и поставянето на системата на 

социалното образование на тази основа, довежда до разрушаването на 

холодинамическия модел на познанието и заместването му с неоправдания модел на 

разделението на дейностите на: умствена и физическа. Изгубването на чувствеността е 

главният фактор, който обуславя процеса за разрушаването на цялостния Аз. По този 

начин се блокира възможността на личността да се индентифицира със своя Аз. В 

следствие на теориите от миналото, породени от изследванията на тялото, се е 

достигнало до представата за телесността като за граница на Аза. Това е застопорило 

тялото в параметрите на трите му измерения и го е откъснало от отъждествяването му с 

образа на Аза. В съвременните изследвания се доказва, че има устойчива връзка 

между степента на осъзнаването на телесния Аз и личностната характеристика на 

индивида, а нарушените представи за границите (ограниченията) на тялото обуславят 

слабата автономия на човека, високото ниво на личностната му защита и неувереността 

му в социалните контакти.  

Първото условие за структурирането на цялостния Аз е човекът да усвои 

параметрите на своето тяло с неговите вътрешни и външни компоненти, които са 

изразители на социалното и културно съдържание. Осъзнаването на Аза е невъзможно 

без система за съзнателно възприятие на структурите на образа на телесния Аз. В 

своята същност представата на човека за своя телесен Аз представлява степента на 

неговото самопознание. Възприемането на тялото е немислимо без въвличането му: в 

                                                           
18

 Никитин, Владимир, „Пластикодрама ”, „Когито-Центр”, Москва 2003 
19

 Никитин, Владимир, „Пластикодрама ”, „Когито-Центр”, Москва 2003 
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движение, усещане, чувстване и мислене, разгърнати в границите на социокултурните 

доминанти. Изследователите в областта на психофизиологията на движението, които 

изследват природата му и механизмите, които го управляват, доказват, че моторните 

схеми на движение не могат да бъдат механично усвоени20. Всичко зависи от  

преплитането на психофизичните компоненти.  

Когато се изучава телесният Аз, от гледна точка на семантически 

ориентираната психология, се обръща внимание на гласовите и мимическите 

проявления на човека, намиращ се в състояние на афект.  Това състояние се изразява в 

три фактора: оценка (на позитивността), сила (на статуса) и реактивност. Тези 

изследвания показват, че невербалните послания се провеждат чрез мимическите и 

гласовите знаци, и чрез положенията и позите на тялото. Естествената отпуснатост на 

тялото е признак на увереността на субекта, на неговата конфортност в ситуацията, а 

скритата му активност отразява неговата реактивност спрямо обекта на общуване.  

Възприемането и оценката на телесните форми винаги носи емоционална 

окраска. Този процес протича в два етапа: първото ниво се изразява в сравняването на 

собствените външно изразени данни с външните данни на  другите хора. Вторият етап е 

свързан със степента на преживяването на удовлетвореност от собствената телесна 

самобитност, която е отражение на степента на съответствие между външните данни, 

изградени от личността като идеал за себе си и това, което реално е постигнала като 

отражение на този идеал. Тези два типа на възприемане и отношение на субекта към 

своя образ на телесния Аз се изразяват в: Образа на телесния Аз по отношението 

на другите в съпоставянето на нормите и търсенията в социалното обкръжение и 

Образът на телесния Аз по отношение на собственото си възприятие и разбиране на 

смисъла на собственото си съществуване, независимо от оценките и мислите на 

другите.  

Във възприемането от човека на външната форма на образа на телесния Аз 

има три подхода: Първият е в разглеждането на тялото като на носител на личностните 

и социалните значения. Този модел обръща специално внимание на емоционалното 

отношение на личността към своята външност като изразител на социално-личностен 

белег. Вторият подход е във възприемането на тялото като обект надарен с определена 

форма – акцентът е върху конгнитивните компоненти на възприятието и се изразява в 

психосоматичния метод за разглеждането на телесността. Третият модел е в 

изследването на тялото и неговите функции като носители на определено 

символическо значение.  

 От друга страна, формирането на телесния Аз, според Никитин, е част от 

онтогенезата и е в следствие на сливането на четирите компонента в човека: 

физически, психически, социално-психологически и културен. В социално-

                                                           
20

 Н. А. Бернщейн, Н. Д. Гордеев, А. В. Запоражец, П.В. Зинченко – изследователи в областта на 
движението.  
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психологическия аспект влизат компонентите като: чувствителност, чувственост, 

осъзнатост (осведоменост) и естетичност.  

Чувствителността е обострено възприемане на външната и вътрешната среда, 

което се проявява в рамките на специфичен чувствителен модел в социално-

културното обкръжение. 

Чувствеността е способност, чрез невербално действие да се предаде характера 

на емоционално-чувствено състояние.  

Осъзнатостта е съзнателно или интуитивно да се контролират и управляват 

състоянията и функциите на тялото. 

Естетичността е способността да се одухотворяват и стилизират телесните форми 

и да се напълват с естетическо и културно съдържание.  

Осъзнаването на телесния Аз с всичките негови компоненти е важен фактор в 

изграждането на актьора на първо място като личност, а в следствие на което и като 

сценично присъствие. Комуникативността и контакта с партньора се дължат на степента 

на познаването на възможностите и рефлексите на собственото тяло. Когато тялото 

произвежда неудобно за човека движение, това е проява на проблем, защото е сигнал 

за неразбиране на самия себе си. Опознаването на собственото тяло, на телесния Аз, 

се явява като път към развитие на актьорската същност. Защото невербалното 

общуване всъщност е непосредствен израз на смисловите връзки и интерпретации на 

човека. Ако речта предава преди всичко значението, то невербалното общуване 

предава преди всичко личностния смисъл. 

Театърът е общуването между актьор и зрител, един постоянен диалог от двете 

страни на рампата. Още от Античността публиката влиза в театралното пространство 

със знанието за мита, но никога не е убедена в интерпретационната му страна. Така 

както и сценичните изпълнители не знаят естетическата пристрастеност на зрителя. 

Синхронът се получава от правилното протичане на енергията и връщането й при 

първоподателя, в онова трансово-хипнотично свещенодействие, което се появява от 

двете страни на сцената.  

Сърцето на говорящия театър е единството на тялото на актьора и неговия глас, 

който интерпретира думите, чрез интонациите и тоновете на говорещото тяло. От една 

страна, публиката възприема визуално-слухово говорещия персонаж, (виждайки и 

чувайки го), но от друга го приема чрез физическото му присъствие в моментите, когато 

той е слушащ феномен. Тайната на театъра се състои в заключението, което остава в 

зрителя на базата на чутото и видяното. 

 Съвременните изследователи на театралното пространство са се обединили 

около твърдението, че е невъзможно съществуването на какъвто и да е театър без 
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физическото в него, защото човекът (зрителят) конструира значението на нещата чрез 

сетивата си. Той възприема света на сцената и образа на героя посредством ритъма на 

походката; начина, по който действащото лице държи чашата или химикалката; 

маниера, с който разгръща вестника; продължителността на задържането на погледа 

му. Публиката разбира и конструира характера на  героя чрез всички знаци на тялото, 

които успява да улови, вглеждайки се в несъответствията между думите и 

невербалните действия. Проблемите във възприемането от зрителя идват, когато 

вербалният, визуалният и физическият език са разделени и тяхната среща се 

осъществява в грешен момент.  

Изкуството на актьора е магнетично, то се дължи на неговия енергетически 

потенциал, на осъзнатата му способност да владее своята енергия и да я използва за 

завладяването на зрителя чрез осъзнати послания. Още Владимир Немирович-

Данченко21 е открил, че артистът зарежда публиката и това е физическо явление, което 

има  поле върху залата. Всеки един актьор, излизайки на сцената, знае коя е неговата 

силна страна: дали е поглед, дали жест, дали глас, и той залага на нея, за да спечели 

публиката. Жан-Луи Баро също изследва енергетическия потенциал на изпълнителя и 

изгражда своя театър върху принципите на магнетичната актьорска аура, която има 

обхват на действие 20-25 метра, и поради тази причина най-отдалеченото кресло в 

неговия театър е на 18 метра от сцената. Не е случайно, че: Арто прекроява сценичното 

пространство, за да въздейства разтърсващо върху зрителя; Повечето творци в театъра 

предпочитат камерните театрални форми; Съвременните сценични практики въвеждат 

зрителя в представлението; Киното сътворява близкия план. Това е пространство на 

интимност, на обмяна на енергия, на подсъзнателно сетивно усещане, на флуиди. Пина 

Бауш22 достига до извода, че делението между публика и сцена трябва да бъде 

минимализирано, но то трябва да съществува, защото това, което се показва на 

сцената може да има връзка с реалността, но не е самата реалност23. 

За да се овладее и усъвършенства магнетизма на актьорското присъствие, 

театралните творци се обръщат към невербалния език и изразност, защото знаят, че 

потокът на общуването е в погледа, в жеста, в позата, в движението на тялото. Не 

думите, а това което стои зад тях – емоцията, интонацията, паузите, мълчанието са  

зареждащите и въздействащи компоненти в актьорската игра. Физическото присъствие 

е първият код, който зрителят улавя – тялото с неговата изразност. 

 

 

                                                           
21

 Немирович-Данченко, Владимир Иванович, (1858-1943), руски и съветски театрален режисьор, 
педагог, драматург, писател, театрален критик. 
22

 Бауш, Пина Немска танцова изпълнителка, хореограф,основателка на театралното направление – 
танцов театър, което представлява: театър в танца. 
23

Murray, Simon and Keefe John, „Physical Theatres A Critical Introduction”,”Routledge”, London and New 
York, 2007  
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                                             ТЯЛОТО НА АКТЬОРА 

Тялото е биология, физика, психофизика. Тялото е култура и архетипност. Тялото 

е вечно променящо се, самосъзидаващо се и саморазрушаващо се. То е подвластно на 

инстинктите, на сетивата, на емоциите, на ума, на разума, на духа. Тялото може да се 

уголемява, да се смалява, да се забелязва, да се обезличава. Тялото може да носи 

личностните характеристики, но може да излезе извън тях и да се превърне в емблема, 

в знак. Тялото винаги е хармония между материя и дух. Тялото е импресия. Тялото е 

експресия.  

Нашият свят е свят на образите, а образите са тела. Светът = на телата = 

нас24
. Човешкият свят изчезва, когато субективното ни тяло изчезне, защото няма как 

да съществуваме физически без нашата материя. Нашето тяло е нашият храм, то е 

съградено и излъчва това, което сме усвоили от правилата на културата, в която 

живеем; то отразява моралните и етичните принципи, които сме възприели; то се 

променя под натиска на  собствените мисли и проектира тези послания като физически 

недостиг или болест в точно определена част на тялото. 

Интересното и закономерното е, че всеки един от театралните творци, който е 

оставил значима следа в театралната история е свързан с изследванията на телесното 

присъствие на актьора. И е направил откритие, което е променило насоката на хода на 

театралното развитие.   

Тялото на актьора. То е знаково тяло, защото може да се превърне в 

емблема на епохата. Чрез него от сцената се изпращат посланията. То е тяло на показ - 

видимо. Може да бъде тяло за подражание, но и тяло за отрицание. То е променящо се 

тяло, в зависимост от съдържанието. Поради тази причина театралните творци 

непрестанно търсят пътища и методи за неговото усъвършенстване. Защото те 

разбират, че актьорското тяло е микрокосмос, то е тяло, обитавано от мозъци25, 

обемно тяло, синтезно тяло, постоянно разширяващо се и уголемяващо се, за да 

побере в себе си всички емблематични тела: Тялото като импресия, Тялото като 

марионетка, Интуитивното тяло, Тялото като експресия, Културното 

тяло, Духовното тяло.  

Тялото като импресия. Тялото като импресия, това е личното тяло. Базата 

данни, които са записани в него - със своите проблеми, опит, възможности, генетичен 

материал. Това е наличното човешко тяло, върху което са дали отражение социалният 

живот, наследствените качества и личностната характеристика. То е интимното и 

уникалното човешко тяло, от което се започва и върху което се надграждат другите 

тела. Върху неговата соматика се проектират и изобразяват психичните проблеми и 
                                                           
24

 Нанси, Жан-Люк, „Corpus”, ЛИК, С. 2003 
25

 Изразът е на Жан-Луи Баро. 
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комплекси. То не е свързано с вътрешния живот на човека, а с неговите проблеми и 

наследствена даденост. Походката и стойката на човека най-добре изобразяват това 

тяло, чрез тях психолозите разчитат комплексите закодирани в ума. Това е личното, 

уникалното, неповторимото, единственото човешко тяло – стартът, от който започва 

пътуването.  

Тялото като марионетка. Тялото като марионетка е физическото тяло на 

човека. Тялото, което разширява своите възможности и диапазон посредством 

физически упражнения. Тялото, което рационално знае кои са телесните му 

недостатъци и съумява да ги коригира. То е тренираното тяло, обученото тяло, тялото 

перфектен изпълнител на командите, тялото – щафета. То има знанията и опита, но 

няма фантазията, творчеството. То може само да препредава чуждата идея, чуждото 

послание, но няма своя позиция. В театъра това тяло е перфектно изглеждащо, 

дресирано, но илюстриращо  и дублиращо словото чрез жеста.  

Интуитивното тяло. Интуитивното тяло е усещащото тяло, то разчита на 

своята сетивност и инстинкт. То е познавателно, поемащо и приемащо света чрез 

сетивата си. То е тялото глина, което се моделира съобразно условията и действа, 

ръководено от интуицията. То е пластично, рефлективно и променящо се, но зависи 

единствено от конкретната ситуация. Неговите жестове, движения и пози не препращат 

към нищо друго освен към самото себе си. То не е изразител нито на идея, нито на 

психология, а на инстинкт. То е тялото като преживяване, разгледано през 

призмата на: усещанията, преживяванията, движението и жестовете сами по себе си.  

Тялото като експресия. Тялото като експресия е външното изразяване на 

живота на тялото. Това е емоционалното тяло, изразяващо душевните преживявания. 

То зависи от породената емоция в него и достига до нейната крайна точка на 

изразителност. То конструира  символни значения чрез силуета, жестовете,  мимиката 

и позите. То сътворява езика на тялото, знака на тялото, материализира душата чрез 

тялото. Изобретява езика на конструирането на знаците, а не на думите. 

Културното тяло. Това е тялото, тясно свързано с културата. То е било 

профилирано само в една посока, спрямо философския светоглед, който е подчинен на 

религиозната насоченост: Източен – медитативен или Западен – рационалистичен. 

Това е архетипното  тяло, свързано е с региона и с културните норми, които са 

разпространени там. Константин Станиславски пръв се е опитал да разшири 

периметъра на това тяло като преплете частично получените знания от двете култури - 

източната и западната. След него доста смело в източното пространство навлизат 

Всеволод Мейерхолд26, с неговите проучвания върху източния театър (Ноо и Кабуки) и 

Антонен  Арто, с изследванията си върху балийската ритуално-танцова драма.  

                                                           
26

 Мейерхолд, Всеволод, (1874-1940), руски и съветски театрален режисьор, актьор и педагог. 
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Друг културен обмен се получава на национално ниво между приемствеността в 

театралните открития на територията на Европа, между творците от Русия, Франция и 

традицията, дошла от италианските майстори на Комедия дел’Арте. Усвояването на 

актьорската техника на Комедия дел’Арте променя коренно сценичното тяло като 

задава нови параметри в неговата изразителност и умения.  

В съвременното театрално пространство културното тяло все повече разширява 

своя периметър, и за него се говори като за хибридно и интернационално, защото  

обединява в едно и глобализацията, и корените на театъра, и именно в това се 

изразява неговия синкретизъм. Според една от теориите за възникването и развитието 

на театъра е, че той е тръгнал от едно място (ядро) и се видоизменил с отдалечаването 

си от корена. Така че днешният театър не заема от дадената култура, а я надгражда, 

като приютява при себе си парченца и от друга култура и в това се изразява културният 

туризъм. Той игнорира културните и национални реалности и обобщава събраното като 

връщане към началото. Всяка култура изразява различни части на вътрешния 

ни атлас. Пълната човешка истина е глобална и театърът е мястото, 

където пъзелът може да бъде сглобен заедно27.  

Духовното тяло. Това тяло е свързано с естетическите и духовни търсения на 

творците. То е тяло на идеите и носи пълната отговорност за посланията, които 

пренася. В него са заложени етично-личностните норми. То е въплътител на 

свръхзадачата на твореца, която винаги има морално-нравствен аспект и утвърждава 

глобална ценност.  За Константин Станиславски и Михаил Чехов тялото е инструмент, 

чрез който се проявява и действа духът. На сцената то е движеща се форма, която 

внушава естетически идеи. Според Жан-Луи Баро, материалното тяло не е само външен 

израз на човека, а в него е заложен нематериален, духовен аспект. Сценичният 

изпълнител е духовният носител на човешко-християнските ценности, които намират 

външен израз чрез осъзнатата телесно-жестова експресия на актьорското тяло. 

Материалното е само и единствено знак на невидимото послание, което зарежда с 

красота и е изразител на божествената човешка същност. Мечтата и на Антонен Арто е 

да се създаде тоталният актьор, който да има потенциала да предаде действие 

направо от духа. Духовното тяло е носител на надличностната идея, на духовата идея 

на епохата. 

Събирайки в себе си опита на поколенията театрални творци и техните  

екзистенциалните търсения в полето на сценичното пространство, актьорското тяло се 

конструира през епохите, усъвършенства се чрез различните методологии, осъзнава се 

през психологията и се изразява чрез културата. То постепенно става многопластово, 

архетипно, помнещо и изгражда себе си като тяло свят на видимо – невидими 
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образи и символи28. Съвременният театър се стреми да създаде, обучи и утвърди 

именно тази тоталност в поведението и излъчването на сценичния изпълнител.  Това е  

дълъг път, започнал от творците на драматичната сцена и плавно усвоен и приложен от 

изпълнителите в театъра на движението.  
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 Сентенцията е на Марсел Марсо (1923-2007), бащата на съвременната пантомима. 
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