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ЧАСТ	ПЪРвА

Глава	първа

Животът театър и ролята на актьора в него

Животът е театър
и всички сме актьори в него.

 Уилям Шекспир

Когато изкуството се облече
в найизтърканата си дреха, 
тогава личи дали е истинско.

Фридрих Ницше

       Не всичко съвременно е вечно,
   но вечното е винаги съвременно.

Евгений Вахтангов

 І.	Актьорът

 Условната театрална реалност, съзнателно предпос-
тавена от драматургичната фабула, мястото на нейното 
разгръщане и художествения начин, по който е решено 
то да се извършва, налага на актьора в определен момент 
пред погледа на зрителите да изгради смислово и образно 
въздействаща, родствена на житейската, обективност. Той 
постига това посредством съзнателно овладени и отговор-
но приложени жанрови изразни умения, които се облягат 
на почти неограничените способности на тялото да излъч-
ва ясни пространствени и звукови сигнали – носители на 
конкретна емоционална и смислова информация. Нейното 
възприемане от страна на зрителите ги прави съпричаст-
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ни към съдбите на персонажите и художествения свят на 
произведението. Това активно допринася за сценичното 
самочувствие на актьора, вследствие което той все по-ин-
тензивно и уверено въвлича зрителя в съвместното въл-
нуващо преживяване. За актьора многократното сценично 
себевграждане в драматургичните персонажи е специфич-
на професионална потребност, процес на самопознание и 
реализация, които изискват съответна нагласа и подготов-
ка. 
 Театралността (като поведение) заема съществен дял 
в ежедневното съзнателно и несъзнателно битово и со-
циално общуване. Тя е вродено и самоусъвършенствано, 
природно присъщо състояние на човека, регламентирано 
от специфични мозъчни биохимични процеси, които мо-
ментно и неповторимо прецизират характера на неговото 
поведение. Благодарение на тях сценичното изразяване на 
актьора става своеобразно синтезиран, художествен ана-
лог на живота, поради което в него нищо не би следвало да 
изглежда изкуствено. Разликата е, че докато в живота по-
ради натрупана опитност може да се действа преднамере-
но театрално в реалните среда и обстоятелства, то сцената 
изисква житейска поведенческа естественост, но съобраз-
но кореспондиращи с действителността условно създаде-
ни драматургично-сценични обстоятелства, като поводът 
за това е публиката. 

1.	Практически	наблюдения	и	научни	факти,	
утвърждаващи	житейското	поведение	като	
източник	на	театрална	опитност

 ●   Притежаваме съвършено развита сензорика за въз-
приемане на моментните психологически вибрации 
и поведение на обкръжаващите, темата на разговора, 
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естеството на средата и събитието. Съобразно отно-
шението ни към тези възприятия неволно дишаме, 
гледаме, говорим, танцуваме по конкретно нюанси-
ран начин.

 ●   Въображаемо репетираме предполагаеми житейски 
ситуации, независимо че нещата най-вероятно няма 
да се случат по предвидения сценарий. Представя-
ме си как ще реагират близките ни, ако ги обидим, 
ако поискаме съпричастност или услуга. Във връз-
ка с това проявяваме съчинено колебание, решител-
ност. Ако премоделираме обстоятелствата, свързани 
с тези виртуални постановки, видоизменяме своето 
и на всички участници поведение.

 ●   Неосъзнато и осъзнато натрупваме опитност за целе-
съобразно адаптирано поведение в обществена сре-
да. С оглед да бъдем правилно разбрани, възприети 
положително, да привлечем внимание или да оста-
нем незабелязани, моделираме физическата и емоци-
оналната си енергетика, гласовото, жестовото, лице-
вото и общотелесното изразяване.

 ●   С цел да смутим, да доминираме и да овладеем даде-
на ситуация можем манипулативно да прецизираме 
своя облик така, че да прикрием или изтъкнем онези 
свои качества, които намираме, че ни представят в 
най-благоприятна за момента светлина. Умеем пред-
намерено да капризничим, театрално да плачем и да 
се сърдим, да изглеждаме невинни, загрижени, учу-
дени, изненадани, възмутени, ядосани, объркани. И 
поради това, че „Лицето, което представяме пред 
външния свят, рядко е истинското ни лице”�, често 

� Фаст,	Дж. Езикът на тялото. София: Наука и изкуство, 1993, с. 68.
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си въобразяваме, че познаваме определени хора, кои-
то всъщност публично са играли различни от дейст-
вителния си облик роли.

 ●   За да подобрим общуването, умеем спонтанно или 
съзнателно да адаптираме гласовото и двигателното 
си поведение и към пространствените условия (от-
стояния, прегради, осветление).

 ●   Когато ставаме обект на внимание на множество 
хора на улицата, в превозно средство, на обществени 
мероприятия, по време на изпит, на интервю, в съда, 
когато говорим пред голяма аудитория подобно на 
артистите, преодоляваме специфично притеснение, 
наричано в театралните среди „сценична треска”.

 ●   В детството, а после и в игрите с децата си убеди-
телно се превъплъщаваме в разнообразни човешки и 
животински персонажи от приказки, басни, в съчи-
нени свои сюжети.

 ●   За по-голяма убедителност при разказване на отми-
нало житейско събитие, филм или спектакъл илюс-
трираме пред слушателите гласовите и двигателните 
характеристики на участниците.

 ●   Съществуваме като реални персонажи в нереалната 
среда на сънищата, а при събуждане дълго пребива-
ваме емоционално и мисловно в нейната условност.

 ●   По време на сънуване и регресивна хипноза наше-
то тяло има способност реално да възпроизвежда 
някогашни действително преживени психосоматич-
ни състояния и реакции: повишена температура, из-
потяване, обриви, болки, ярки емоции, сърцебиене, 
учестено дишане, задъхване, стягане в гърлото и 
сърдечната област, мускулно пренапрежение, схва-
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щане на крайниците, прилив на бодрост и енергия, 
смях, плач със сълзи, говорене, ритане, ръкомахане, 
блъскане, замахване и т.н.

 ●   Когато четем книга, гледаме театрален спектакъл или 
филм, слушаме музика, въображението ни пренася в 
художествената им условност, идентифицираме се с 
харесвани персонажи, разсъждаваме и се вълнуваме 
от тяхно име. Във връзка с това цялостното ни пси-
хологическо и физическо себеусещане, включително 
дишането, адаптирано се променят.

 ●   Спомените, игрите, мечтаенето, активното творче-
ско съсредоточаване върху дадено емоционално, 
сетивно или образно възприятие и изразяване също 
предизвикват идентични с житейските емоционални 
и физически усещания и свързания с тях облик на 
поведението. 

 ●   Нашето тяло не може дълго да се преструва и симу-
лира. То може да поддържа постоянно само искре-
ните състояния, които проличават в непринуденото 
и открито емоционално, гласово и физическо реаги-
ране, присъщо на големите артисти, на почтените и 
емоционално стабилните хора.

 ●   Нашето съзнание има способност да улавя и разчита 
много повече информация от това, което конкретно 
виждаме и чуваме. То разпознава истината по сведе-
ния поглед, наклона на главата, енергийния статус и 
положението на китките, шията, раменете, гръбнака, 
походката (отпуснати, стегнати), гласовите харак-
теристики. Използването на готов набор от заучени 
пози и лицеизрази, самоконтрола и пренапрежението 
от всякакъв характер еднозначно възприемаме като 
изобличаващи манипулаторите, лъжците, интриган-




