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Предмет  на  изследването  на  дисертационния  труд  е  не  само  философията, 

манифестите  и  театралната  практика  на  лабораторията  на  Йежи  Гротовски,  но  и 

взаимовръзките с контекста, в който тя се заражда. Този по-широк културологичен поглед 

дава  представа  за  механизмите,  които  Грoтовски  прилага,  за  да  запази  автономия  и 

безкомпромисност по отношение на идеите заложени в комунистическа Полша. Анализът 

се разгръща,  обхващайки сложните и проблематични взаимоотношения с  католическата 

църква.  Близостта на спектаклите до религиозната мисъл е очевидна и в същото време 

критически проблематична. Гротовски се интересува от темата за вярата, не от религията. 

Вярата като конституция на човешкия живот. Вярата не като интелектуална перцепция, а 

като вътрешно убеждение, диктуващо изборите в живота. Но темата за вярата е конкретно 

свързана  с  религията,  поради  което  религиозният  контекст  на  неговите  практики  става 

силно  проблематичен.  Гротовски  конфронтира  табутата,  обществените  модели  за 

поведение  и  клишетата,  утвърждавайки  една  нова  позиция  на  театъра  в  социума.  Той 

променя разбирането за театър – превръща го в  елитарно изкуство,  а  не в  изкуство за 

масите. Театърът за Гротовски е само за онези, които имат сетива да го усетят и почувстват. 

Феноменът Гротовски, не е просто явление, революционизирало театъра от втората 

половина на XX век. Той обединява в себе си влияния от различни научни направления и 

дисциплини. В този смисъл, дисертационният труд изследва не само театъра на Гротовски 

и неговите естетически, идеологически и философски насоки, а и анализира различните 

контекстуални полета, в които попада – политически, социални, религиозни и др. 

Изследването  е  съсредоточено  върху  някои  от  най-мащабните  реформи,  които 

Гротовски извършва:

Гротовски фокусира своята работа в  лабораторията, в процеса на изследване на 

актьорския занаят. Той въвежда актьорския тренинг – физически, пластичен и гласов, като 

основен в работата си и извежда репетицията пред представлението, а тренинга – пред 

репетицията,  поставяйки  по  този  начин  акцент  на  процеса,  а  не  на  резултата. 

Революционно е неговото разбиране за взаимовръзката сцена – зрителна зала. Гротовски 

елиминира разделението на двата ансамбъла – актьори и зрители, за да превърне театъра в 

среща на човеците. Интересно е обаче, да проследим архитектурното съотношение и как 

то съществено се променя с течение на времето.  В единия край на тази идея е налице 
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плътното, дори физическо, притискане на двете групи (например в спектакъла „Кордиан”), 

а в другия край – тяхното дистанциране (например – спектакъла „Непреклонният принц”), 

и всичко това в услуга на идеята за постигане на истинската среща. Неговите иновативни 

интерпретации на полската романтическа драма, дават нова гледна точка за мисленето и 

разбирането  на  романтическата  парадигма.  Верен  на  театралните  традиции  от  първата 

половина на XX век,  Гротовски възприема текста в театъра само като един от многото 

компоненти, обуславящи театралното действо – отнема му първостепенната роля и като 

съдържание  го  изравнява  с  това  на  жеста,  звука,  пластиката,  експресията  на  тялото  и 

енергията на актьора.

Основната  изследователска  хипотеза  е  изразена  най-плътно  в  главата 

„Спектаклите”.  Тя  се  състои  в  разбирането,  че  театърът  е  много  повече  от  изкуство; 

театърът  е  средство  за  самоусъвършенстване,  за  търсене  на  личностна  идентификация 

както на актьорите, така и на публиката. Театърът на Гротовски не дава готови отговори, 

няма  послания  и  не  поучава.  Театърът  на  Гротовски  задава  въпроси,  които  нямат 

еднозначен отговор; не ни обяснява,  а ни пита и настоява да намерим отговора.  Това е 

театър  на  сетивността,  а  не  на  сюжета;  театър  на  оголения  болезнен  нерв  на  живота, 

търсещ истината за човешкото битие. Гротовски не ласкае своята публика. Той я изважда 

от  комфорта  на  плюшеното  кресло  и  я  поставя  на  пода,  непосредствено  до актьорите, 

където  да  усеща  топлотата,  диханието,  едва  доловимите  усмивки  и  риданието  на 

актьорите.  По този начин Гротовски осъществява най-радикалната промяна в театъра,  а 

именно – случването на срещата между човека-актьор и човека-зрител. За да докажа тази 

работна  хипотеза,  предлагам  някои  основни  философски  тенденции,  които  намират  и 

своето  практическо  приложение.  Част  от  тях  са:  философските  постановки  на  Мартин 

Бубер; трактатите на отец Юзеф Тишнер; принципа напротивоположностите в инвенциите 

на  Юнг;  аналитичните  постановки  на  философа  Фердинанд  Ебнер;  екзистенциалната 

философия на К. Ясперс и др. 

В спектаклите на Гротовски могат да бъдат разпознати редица философски  идеи и 

течения. Основна от тях е темата за човешката екзистенция, за действителността на света, 

в който се изграждат и наслагват множество паралелни контексти, които от своя страна 

предизвикват  и  натрупват  сложни  смислови  полета  и  интерпретации.  Базисната 

философска  тенденция  е  свързана  с  философията  на  съществуването  в  екзистенциален 
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смисъл. Гротовски не се интересува от битието, а от съществуването, което изправя човек 

пред акта на избора и така той конституира себе си. Изборът е отговорност и право, които 

формират личността. И тъкмо в този хоризонт на разбиране се ражда идентичността: тази 

на актьора и тази на зрителя.  Изследването е насочено към търсенето на разликите,  на 

уникалността  на  сложната  човешка  природа.  Това  е  основен  фокус  за  четене  на 

спектаклите.  Експлицитно тук  стои и темата за  смъртта – смъртта  като катализатор на 

живота и като граница на битието. Тази тема често торпилира или забавя действието, което 

се  движи  не  хоризонтално,  а  спираловидно  и  често  завършва  на  котата,  от  която  е 

започнало.

Трудът е структуриран в пет основни глави. 

Първата  от  тях  –  „ТЕАТРАЛНИТЕ  ЛАБОРАТОРИИ  В  ЕВРОПА”,  обрисува 

контекста, в който се заражда Лабораторията на Гротовски; изследва основните разлики 

във философските доктрини и практики на най-големия реформатор на театъра от първата 

половина на XX век – К. С. Станиславски и прекия предшественик на Гротовски в полския 

театрален  хоризонт  от  същия  период  –  Юлиуш  Остерва,  който  заедно  с  Мечислав 

Лимановски създава театър „Редута”. 

Дефиниция за концепцията театрална лаборатория със сигурност не може да бъде 

дадена,  нито  в  днешния  контекст,  нито  в  контекста  на  историята  на  театралните 

лаборатории. Това е категория, която не подлежи на универсализация. Трудно бихме могли 

да дадем точно определение на това понятие, поради строгата специфика на всяка една 

лаборатория, но със сигурност можем да твърдим, че това е място за осъществяване на 

експерименти.  Дейността  на  театралните  лаборатории не  може да бъде схващана като 

модел  или  образец  за  други  подобни  формирования,  защото  тя  е  дълбоко  свързана  с 

търсенията  на  конкретния  творец.  И  въпреки  приемствеността,  която  се  наблюдава  в 

исторически  план,  философиите  им  често коренно  се  разграничават.  Това,което  ги 

сближава обаче, е  категоричното  усилие  за  реформиране  настария  театър от  първата 

половина на ХХ век.  Когато Гротовски започва своето обучение като актьор,  базисната 

позиция  и  принципите,  които  изучава,  били тези на  Станиславски.  Смятал е,  че  той е 

открил ключа, който отваря всички врати към творчеството. 

И  Гротовски,  и  Станиславски  си  поставят  един  и  същ  фундаментален  въпрос: 

намирането на естеството на театъра посредством фигурата на актьора. Отговорите обаче 
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са различни.  Гротовски и Станиславски си поставят една и съща цел – разбулванетона 

онова, което е скрито в природата на театъра, неговото „изнасяне на показ” и анализ. Това е 

ключовият въпрос: Как да се направи така, че театърът – изкуството на наподобяването или 

илюзията, да се отърси от фалша и да въплътиистината. Отговорите им се оказват коренно 

различни.

В  своята  професионална  работа  Станиславски  е  започнал  от  психологията,  от 

сложния  вътрешен  свят  на  човека.  Изследвал  е  миналото,  настоящето  и  се  е  взирал  в 

бъдещето  на  образа,  в  който  предстои  актьорът  да  се  въплъти.  Изследвал  е  всички 

обстоятелства,  връзки  и  взаимовръзки с  други  образи.  Актьорът  е  трябвало да  влезе  в 

лабиринта на един чужд свят –този на образа от пиесата, и там, на мястото на друг да 

постави себе си.  От голямо значение е  била способността на актьора да открие живия 

човек,  представен  в  пиесата  такъв,  какъвто  го  е  описал  авторът,  и  едва  тогава  да  го 

пресъздаде, а не да го представя с готови клишета.

За  Станиславски  човекът  е  конгломерат  от  онова,  което  външните  отношения 

конституират в него. Той е набор от определени, конкретни обществени взаимоотношения, 

които го формират и се превръщат в негова втора природа. 

Сравнителният анализ на подхода към образа показва, че Станиславски тръгва от 

разгадаването на обстоятелствата на външния и вътрешния свят на образа, за да се домогне 

до правдивостта, до истината, а Гротовски започва от физиката, от тялото на актьора, от 

неговата специфична памет, смятайки, че човешкото същество е неделима цялост и тялото 

прелива в душа.

Втора глава – „ДРАМАТА И УЧАСТНИЦИТЕ В НЕЯ”

В тази глава подлагам на анализ участниците в драмата – актьор, режисьор и зрител. 

Анализът се разгръща през призмата на философията на диалога и нейните предствители: 

Мартин Бубер и критиката му за схващането на „чистия Аз“ като недосегаема и затворена 

в  себе  си  монада  и  основанието  на  автентичните  връзки  между  хората  в  схема  на 

отношението Аз – Ти и отец Юзеф Тишнер и полската феноменологическа школа, която 

разглежда  човешкото  битие  като  драма  по  силата  на  факта,  че  човек  е  драматично 

същество, което се отнася към преживяването на времето с другите на сцената на драмата. 
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Човек не би бил драматично същество ако липсваха именно тези основни ориентири – 

другите, сцената като място на драмата и времето. 

Анализът на ситуацията Аз – Ти, в която Аз може да съществува единствено и само 

посредством Ти и обратното, ни отвежда към твърдението на философа Фердинанд Ебнер: 

„Аз и Ти съществуват единствено във взаимоотношенията; така както няма Аз, абсолютно 

изчистено от Ти, така не може да се мисли за Ти, изчистено от Аз. Думите са това, чрез 

което обикновено се конструира – „установява” – не самоекзистенцията, но преди всичко 

отношението един към друг.”1

Концепцията на Ф. Ебнер и на другите представители на философията на диалога 

намират практическо приложение в театралната философия на Гротовски, където Аз само 

по себе си не съществува, където Ти винаги е интегрална част от Аз. Да се върнем още 

веднъж към срещата, за да можем по-пълно да анализираме ситуацията Аз – Ти. Мигът, в 

който се реализира срещата, е винаги в настоящето – тук и сега. Благодарение на срещата 

настоящето  възниква.  „Настояще,  но  не  точковидно  и  означаващо  само  заложения 

обикновено в мисълта извод за „изминалото” време,  т.е.  привидността на установеното 

протичане  на  времето,  а  действително  и  плътно,  има  само  дотолкова,  доколкото  има 

настояща среща,  връзка.Азът от  елемента  на  словото Аз – То,  т.е.  Аз,  срещу който не 

застава едно Ти от жива плът, а е обграден от множество „съдържания”, има само минало, 

но не и настояще.”2

Актьорът се изправя пред Зрителя, както Аз се изправя пред Ти. Ти не е някакъв 

обект, а субект в неговата цялост, лишен от детайли, той не може да бъде раздробен, защото 

е моделен. За другия нямаме познание, така както имаме за обектите. Ти не може да бъде 

обект на наблюдение.   Между Аз и Ти не съществува алиенация, както между обект и 

субект. Аз и Ти са въвлечени в единение, те осъществяват връзката. Другият не е част от 

нашия непосредствен опит със света, защото опитът е заключен само в Аз. Ти е някой, 

когото не познаваме, но чрез когото Аз ще се реализира. 

1

1

 Ebner, F. Das Wort und die geistigen Realitäten. Pneumatologische Fragmente. Richard Hörmann (ed.). Lit Verlag, 
Wien, Berlin,2009: 18.

2

2

Бубер, М. Аз и Ти. Издателска къща СТЕНО, 1992: 11.
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Тази сложна ситуация – срещата, всъщност е смисълът на театралното действо в 

интенциите на бедния театър.Срещата е събитие, което влияе върху участниците в него и 

определя общуването. Срещата променя индивида, неговият свят се преподрежда. Този, 

който среща, прекрачва извън себе си, трансцендира, възприема другия. Това възприятие 

има ключово значение в театъра на Гротовски.

От тук следва диалогичното отправяне към другия, другите. Тук другият присъства 

в  мен  и  чрез  мен,  аз  присъствам  в  него  и  чрез  него.  Това  води  до  специфичен  вид 

драматична обвързаност на тези, които са преживели срещата. Тази обвързаност е тясно 

свързана с  притежанието.  Аз притежавам другия и другият притежава мен.  Актьорът е 

събудил у зрителя определени емоции,  мисли,  чувства,  те,  двамата,  са  преживяли едно 

събитие – събитието среща, което ги е сближило. 

Трета глава -„ДРАМАТИЗАЦИЯ, ТЕКСТ, ПРОСТРАНСТВО”

В тази част дефинирам основни термини в практиките на Гротовски като архетип, 

мит,  „диалектика на осмиването и апотеоза”, които са от основополагащо значение за 

драматизацията на текста.

Разглеждам  мястото  на  полската  романтическа  драматургия  в  театъра  на 

Гротовски,като  феномен, оформил полското съзнание,  както и опитите на  Гротовски да 

вмъкне действителността с множеството ѝ аспекти в романтическата традиция. Разгръщам 

познавателния анализ в по-широк аспект, като се обръщам към иновативните театрални 

практики на неоромантизма в лицето на Станислав Виспянски и идеята му за интегрален 

театър и експресионистичните, граничещи със сюрреализъм идеи на Станислав Виткевич 

и неговата идея за чистата форма.

За да бъде зрителят подтикнат към конфронтация, срещайки се с актьора, той трябва 

да има същата изходна основа. Театърът трябва да атакува онези прастари, подсъзнателни 

или  свръхсъзнателни  полета  на  обществото,  които  не  са  плод  нанастоящето,  а  са 

унаследени и техният извор лежи в религията или културата.За Гротовски драмата има 

интертекстуален характер, в нея той търси мита и връзките с други текстове, образи, идеи; 

търси кодовете на прочита. Той конструира сценични еквиваленти, произтичащи по един 

кохерентен начин от определен текст и отнасящи се към други текстове, по този начин той 

променя  драстично,  както  никога  досега  в  историята  на  театъра,  първичния  образ  на 
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текста.  Този нов подход допринася  за  преосмислянето на  отношенията  между текста  и 

неговия  интерпретатор,  между  актьор  и  зрител.  Този  метод  ражда  нова  аватара 

(санскритски: заместване, инкарнация на божественост), както казва Гротовски, на текста и 

така той започва да изпълнява функцията на мит. Този драматургичен похват, състоящ се в 

разграждането  на  текста  с  цел  освобождаването  на  неговата  архетипова  душа,  се 

отелеснява  от  актьора.  Гротовски залага  на  експресията  на  актьора,  способен да  твори 

знаци,  които могат истински да разтърсят психиката и груповото съзнание на зрителите. 

Търсенето  на  тези  знаци,  чиято  динамика  произтича  от  представите,  не  се  обляга  на 

психологията или причинно-следствената връзка, а на независима театрална логика. Тази 

логика е преди всичко кохерентна на текста структура, изискваща психическа дисциплина 

и перфектна техника. Диалектика – „одран от тялото” текст, и актьор, отелесняващ духа на 

текста, не е абстрактна теория. Представленията са акт на групова интроверсия, чиято база 

е  колективното  съзнание  –  архетипът.  Осмислянето  му  се  постига  благодарение  на 

специфична диалектика, която полският критик Тадеуш Кудлинскинарича „диалектика на 

осмиването и апотеоза”. Това е техника на сложно преплитане на двуличието на комично и 

трагичнои в същото време е опит за осмислянето на опасността и сериозността на това 

двуличие. Чрез този похват Гротовски се стреми да вмъкне действителността в театралното 

случване – с множеството ѝ аспекти, и в същото време да запази краен дистанс.

Поетиката  на  полската  романтичeска  драма  очертава  едно  поле  за  личностна 

съпротива срещу заобикалящия свят,  поле,  което води идните поколения към театрално 

обновяване.  Гротовски  съзнава  огромното  значение  на  тази  поетика  не  само  като 

литературно течение, послужило за основа насъвременната полска литература и изиграло 

важна роля в исторически план, а и като феномен, оформил полското съзнание. Полският 

романтизъм  е  гръбнакът  на  театъра  на  Гротовски.Той  черпи  от  тази  огромна 

литературна енергия, даваща възможност за национално самоосъзнаване.

В подглавата  „Отношение  сцена –  зрителна  зала”  третирамтемата  за  различните 

архитектурни дискурси за ситуирането на зрители и публика, които са пряко свързани и 

произтичат от интенциите на режисьора за поставянето на драмата, като основополагащо 

тук е желанието за спояване на двата ансамбъла: този на актьорите и този на зрителите.
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Четвърта  глава –  „ТЕАТЪР-ЛАБОРАТОРИЯ  КАТО  ИНСТИТУЦИОНАЛНА 

СТРУКТУРА”

Тази глава от дисертационния труд е центрирана върху широкия културологичен 

хоризонт, в който се позиционира феномена Театър-лаборатория на Гротовски: функцията 

на  театъра  в  социалната  и  институционална  система  и  връзките  му  с  политиката, 

културата,  религията;  институционалните  и  структурните  промени  които  настъпват  в 

живота на трупата; инструментариума, чрез който Гротовски запазва определена автономия 

в условията на сурова политическа цензура.

В тази глава тълкувам също парадигмата Бедният театър – неговата методология, 

същност и принципи. 

Tерминът „беден театър” за първи път е въведен от Лудвиг Флашен в програмата 

към спектакъла ”Апокалипсис” през 1962г. Употребява го, позовавайки се на правото на 

пълна независимост на театъра, и така верифицира основанието на театралното изкуство за 

собствено  съществуване.Гротовски  се  насочва  към  онтологията  на  театъра,  търси  онзи 

театрален език, който да го разграничи от всички други изкуства и така дефинира самото 

естество  на  театъра.  Това  усилие  откъм  самодостатъчност  изкристализира  в  идеята 

зачовека  като  феномен:  човека  –  актьор  и  срещата  му  с  човека  –  зрител.  Гротовски 

отхвърля  еклектиката  и  се  противопоставя  на  схващането,  че  театърът  е  съчетание  от 

различни изкуства. Предлага индуктивен метод за отхвърляне на умения и стереотипи и се 

насочва към екстремно, тотално оголване на сърцевината на театъра,  за да достигне до 

същността му. Постепенно елиминира всички елементи, които са чужди на природата на 

театъра – такива,  идващи от киното, изобразителното изкуство, литературата и др.,след 

товапосяга и на всички елементи, присъщи на театъра – грима, костюма, осветлението, 

сценографията,  реквизита,  мизансцена,  звуковите  ефекти,  и  стига  до  убеждението,  че 

единствените компоненти,без които театърът не би могъл да съществува,  са актьорът и 

зрителят,  и  главно  връзката  помежду  им.  Така  забива  острието  в  самата  същност  на 

феномена  театър и  изследва  възможностите  на  неговата  уникалност,  която  го 

разграничава  категорично  от  филма  и  телевизията.  От  тук  произтича  и  следващата 

подглава  –  „Репетициите  –  процес  и  резултат”.Основната  теза е, че  продуктът  като 

произведение (спектакълът) се замества с процеса като произведение(репетицията), защото 

именно  творческото  дело,  а  не  резултата  от  него,  в  интенциите  на  Бедния  театър, е 

11



своеобразен  акт  за  натрупване  на  познание.  Основнатазадача  е  обогатяване  на 

личността,т.е. разширяване на кръгозора, усещанията, чувствителността – дълбок катарзис 

и вътрешна революция.

В последната глава „Спектаклите” се отваря огромно практическо пространство, от 

което се извличат основните концепции на Гротовски, променили лицето на театъра след 

втората половина на ХХ век. Оттук се извлича и основната критическа рамка, база на която 

е  философията за  Бедния театър,  заключваща в себе си самопознанието във връзката с 

другите.

„Орфей“
„Орфей”  по  Жан  Кокто,  адаптация  и  режисура  –  Йежи Гротовски,  литературен  съветник  –  

Лудвиг Флашен, сценичен дизайн – Йежи Йеленски, актьори – Тадеуш Братковяк, Барбара Барска, Антоний 

Яхловски, Адам Курчина, Зигмунт Молик, Станислав Счерски, Театър на 13-те реда, Ополе, премира 08.10.  

1959 г.

Гротовски  е  подготвил  цялото  представление  преди  началотона  репетициите, 

актьорите  е  трябвало  само  да  реализират  на  практика  идеята  му.  В  този  спектакъл 

концепцията категорично доминира над реализацията. Още тук, в зората на творческия път 

на Гротовски, намираме генетически заложена идеята за жертвената смърт, представена по 

гротескно-пародиен начин, която ще видим реализирана и в редица други спектакли и ще 

се превърне в основен лайтмотив на цялостното му творчество. Този похват е приложен в 

едни от най-значимите сцени: смъртта на Евридика, за която като музикален акомпанимент 

Гротовски избира рок енд рол музика, а образът на Смъртта е представен като проститутка, 

и сцената, в която полицай педантично разследва смъртта на Орфей, както и финала на 

спектакъла  –  Орфей,  Евридика  и  Хадес  вдигат  тост,  Орфей  произнася  текст,  писан  от 

Гротовски,  известен  като  „Призива”,  третиращ  темата  за  амбивалентността  на  света  и 

неговата сложна красота. Този финал, който има характер на декларация, носи основното 

послание на спектакъла, а именно, че не е възможно някои очевидни противоречия в света 

да бъдат преодолени. На пръв поглед се сблъскваме с непоправима дисхармония между 

трагическия край на главния герой и тоталната неадекватност на заобикалящия го свят. 

Изходната теза: човек е самотно същество, което остава докрай неразбрано от другите. Той 

е пленник на тази трагична самотност и дълбоко вътрешно отчуждение.

Пръснатата конструкция на спектакъла се споява от символична тематична нишка, 

която  пронизва  действието.  Спектакълът  е  обединен  от  емоцията,  а  не  от  сюжета. 
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Доминира чувството.Митът е канавата, върху която съвременният Орфей се стреми към 

баланса за постигане на хармония на съществуването, която се изразява в хармония между 

човека и света. Гротовски въплъщава в мита своята интерпретация за него, за да постигне 

една  хомогенна  сплав  –  спектакълът,  който  напомня  философска  притча, изпълнена  с 

метафории алюзии. Действието е подчинено на специфичната логика на сънищата, в която 

рационалната  нишка  е  изтъняла  до  такава  степен,  че  позволява  на  зрителя  субективна 

интерпретация. 

„Задушница“
„Задушница” по Адам Мицкевич, адаптация и режисура – Йежи Гротовски, литературен съветник 

–  Лудвиг  Флашен,  архитект  на  сценичното  пространство  –  Йежи  Гуравски,  костюми  и  реквизит  – 

Владимир Кригер,  актьори – Анджей Белски,  Рена Мирецка,  Збигнев  Цинкутис,  Антоний Яхловски,  Ева  

Лубовецка, Зигмунт Молик, Театър на 13-те реда, премиера 18.06.1961 г. Предствлението е играно 53 пъти,  

главно в Ополе, но също и във Вроцлав, Краков и Бялисток. 

Йежи Гротовски често е подчертавал, че в основата на търсенията му стои полският 

романтизъм,  подкрепящ и  възвисяващ духа  на  човека  в  непрекъснато  водения  от  него 

диалог със самия себе си. Но не само романтичната тематика е причината Гротовски да 

постави „Задушница”.  Той посяга към нея,  защото е пиеса,  чиято сърцевина е дълбоко 

заровена в ритуалната същност на театъра.

В този период идеята му за театър се 

е доближавала до представата за церемония, която провокира колективното подсъзнание, 

атакувайки архетипни ситуации. В този смисъл театралното представление не предполага 

акта на наблюдение, а акта на участие в него така, както нито един ритуал в същността си 

не търпи акта на наблюдение.
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Това,  което  действително  занимава  Гротовски,  е  създаването  на  общо  поле  за 

актьори и зрители, нещо твърде типично за ритуала. За реализирането на тази цел той се 

насочва в две основни посоки. 

Първо, от сценографска гледна точка, премахва разделението сцена – зрителна зала 

и това спомага за интеграцията между актьори и публика (виж скица 3). Столовете са били 

разположени  на  различни  нива  в  пространството  по  толкова  алогичен  начин,  че  често 

зрителите са се изненадвали от присъствието на други около тях. Те са играели в цялото 

пространство, появявали са се от най-непредвидими места, създавали са усещането, че са 

навсякъде. Сами са загасяли светлините според необходимостта на действието. Например, 

по време на церемонията от част II зрителите са се чувствали несигурни, защото духовете 

са се явявали между тях, дори са ги докосвали.

Второ,  от  чисто  драматургична  гледна  точка,  Гротовски  предлага  срещата  да  се 

осъществи върху единна за двете групи основа, а именно ситуации, които еднакво силно 

присъстват в съзнанието на актьори и зрители. Това е общото вътрешно поле, в което ще се 

отиграе представлението. 

„Органичното  присъствие  на  ритуала,  пръснатата  конструкция,  която  е  желязно 

обединена от емоцията, не сюжет на действието, а на чувството, изящно „нехайство” на 

езика – това са все неща, които представляват новост не само в полската литература от това 

време.”3

Тази насипност на пиесата е привлякла Гротовски.За него текстът е само един от 

елементите в спектакъла, който трябва да бъде преоткрит от режисьора, защото иначе би 

останал само литература, а литературата и театърът са две различни изкуства. Гротовски 

разглобява  пиесата,  за  да  я  сглоби  отново  в  спектакъл.Всеки  текст,  който  е  устоял  на 

суровите удари на времето, подлежи на интерпретация и съдържа в себе си концентриран 

човешки  опит,  мечти,  илюзии,  митове,  истини,  които  са  актуални.  Това  са  текстове 

послания, които най-плътно могат да бъдат съживени от театъра. В текста на Мицкевич 

звучи гласът на  едно поколение,  неспособно да  се  примири със  заобикалящия го  свят, 

поколение, което трябва да мине през огромни обществени сътресения и да издигне в култ 

чувствителността на отделния индивид. 

3

3

Биолчев,Б.Отвъд мита, Стил, територия и време на текста. София: Унивеситетско издателство, 2003: 148.
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Според  Гротовски  съществуват  много  прилики  в  ситуациите  и  нагласите  между 

младата генерация от неговото време и това на Мицкевич.Всички те носят романтичен 

характер:  бунтовничеството,  склонността към ирационалното, изгубването на искрените 

емоции  и  др.  Гротовски  не  подхожда  към  пиесата  като  към  традиция,  а  като  към 

съвременност. Той вижда в нея проблемите на своето време, на своята генерация

Мицкевич е вярвал в този бунт. Вярвал е и в света на творческата фикция, който е 

по-съвършен и по-устойчив от света, създаден от Бога. Този свят е бил алтернатива, оазис, 

в който можеш да избягаш от Ада на настоящето. В книгата си „Отвъд мита” проф. Боян 

Биолчев  твърди,  че  трета  част  на  „Задушница”  е  лишена  от  програмна  тайнственост, 

„сякаш – казва той – е отлята в друго агрегатно състояние на душевното”. Сънят е форма за 

освобождаване на душата, в съня душата не е подвластна на разума. Освобождението на 

душата  е  най-яркото  хрумване  във  Великата  Импровизация.  Гротовски  обаче  не  вижда 

освобождение  на  душата  в  своя  спектакъл.  Защото,  ако  за  романтичния  човек  сънят  е 

спасение за душата, за съвременника на Гротовски сънят е кошмарът на действителността. 

Светът  на  творческата  фикция  за  Гротовски  не  е  алтернатива  на  реалността,  а  самата 

реалност в много по-болезнен вариант, защото съвременният човек е силно вкопчен в него, 

той е негово спасение и негова присъда.

5.3 „Кордиан“
„Кордиан” по Юлиуш Словацки. Сценарий и режисура: Йежи Гротовски

Архитект на сценичното пространство: Йежи Гуравски, Костюми: Лидия Минтич и Йежи Сларжински  

Премиера: 13.02.1962 г. (затворена), 14.02.1962 г. (официална). Освен в Ополе, спектакълът се е играл и в  

Краков, Вроцлав и Бялисток.

“Кордиан” по Юлиуш Словацки е една от най-често поставяните пиеси от полската 

романтична традиция. Основната тема за саможертвата сепревръща в ключова за полската 

менталност. Този тематичен мотив е представен на фона на кризата на личността, обречена 

на страдание в името на народа. Патосът на жертвата е основно лекарство за горчивото 

чувство  за  несправедливост.  Какво  днес  е  митът  за  жертвоприношението,  който  е 

облагородил полската менталност? Гротовски не просто си поставя за цел изследването на 

съвременното състояние на полската душа, конфронтирайкиотделния индивид с другите, 

но достига до сложния и противоречив вътрешен свят на своя съвременник. Драмата на 

тази ситуация е  ключова за  целия спектакъл.  Този,  който има за цел  да спаси света,  е 

смятан за луд и бива изхвърлен от света, към който толкова се е стремял, който толкова е 
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искал  да  спаси.  През  тази  романтическа  парадигма се  разгръща болезнената  истина за 

света. Тук мотивът за защита на родината се явява не като абстрактно общо задължение, а 

като лична отговорност пред проблемите на деня. 

По отношение на драматургията Гротовски прави почти нов сценичен вариант на 

пиесата на Юл. Словацки. Текстът е използван като катализатор на действието. 

„Кордиан” е един от най-важните опитина Гротовски за създаването на хомогенна 

общност от актьори и зрители. В спектакъла личи едно категорично усилие за синтез. За 

постигането на тази идея спомага и самото сценографско решение. Мястото на действие – 

театърът, е интерпретирано като лудница. Зрителите са били разположени на три различни 

места  в  залата  върху бели,  железни,  двуетажни кревати,  върху които се  е  развивало  и 

самото действие. Били са пряко третирани като пациенти, често актьорите са ги карали да 

пеят, да действат по един или друг начин, заплашвали са ги с бой ако не се подчинят. Това е 

последното представление на Театър-лаборатория, в което на зрителите им е било налагано 

определено поведение от актьорите. 

5.4 “Трагичната съдба на доктор Фауст”
“Трагичната  съдба  на  доктор  Фауст”  по  Кристофър Марлоу, сценарий  и  режисура–  Йежи 

Гротовски, литературен съветник  –  Лудвиг Флашен, асистент режисьор  –  Еуженио Барба, костюми – 

Владемар Кригер, архитект на сценичното пространство – Йежи Гуравски, Фауст – Збигнев Цинкутис,  

Мефистофел – Рена Мирецка и Антонии Яхловски, Бенволио – Ришард Чешлак, премиера – 23.04. 1963г.

Теоретичното ядро за четене на този спектакъл е принципа на противоположностите 

според  Типологичният  модел  на  К.  Г.  Юнг,  който  разглежда  психиката  като  затворена 

матица, чийто динамизъм се поражда от взаимодействието на противодействащи сили, а 

структуратана психичния апарат представлява съвкупност от двойки противоположности. 

Пример за практическо реализиране на този принцип намираме в образа на Мефистофел, 

игран  едновременно  от  Рена  Мирецка  и  Антоний  Яхловски.  Това  е  един  от  най-

интересните и многопланови образи, който не се поддава на еднозначна интерпретация. 

Гротовски  залага  именно  на  дуализма  на  образа,  на  противоположностите,  които  се 

допълват  и  си  противостоят:  на  мъжкото  и  женското  -  анима  –  женският  аспект  на 

колективното  несъзнавано  на  мъжете,  и  анимус  –  мъжкият  аспект  в  колективното 

несъзнавано  на  жените.  Това  са  архетипите,  които  според  Юнг  отговарят  на  нашия 

любовен и сексуален живот, затова често двойният образ на Мефистофел ще се проявява в 
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любовни дуети, с които ще изкушава Фауст и които ще го подтикват да извършва грехове и 

да се възпротивява срещу Създателя.

Гротовски силно се интересува от принципа на противоположностите в инвенциите 

на Юнг  –  именно оттам идва силата на човешката психика и експресията на актьорската 

игра. Всяко желание, идея, мисъл съдържат в себе си анти-желанието, анти-идеята, анти-

мисълта,  т.е.  ако  има  добра  мисъл,  то  неминуемо  тя  съдържа  и  лошата  в  себе  си.  В 

религията се съдържа атеизмът, а в светото писание – сквернословието. Този принцип на 

функция на човешката психика може да бъде определен като разбиването на личността на 

полюси.  Контрастът  създава  енергията.  Ако  контрастът  е  силен,  силна  е  и  енергията. 

Затова Гротовски се стреми към крайни контрасти, в които да изплува Азът – основната 

част на съзнанието и най-важният архетип, който представлява единството на личността, 

чийто  символ  е  окръжността.  Този  архетип  най-често  се  персонифицира  и  асоциира  с 

божественото: с Исус,  с Буда и идеята за съвършенство. Аза можем да определим като 

трансцедентност на всички противоположности и всички аспекти в личността на човек.

Гротовски силно се вълнува от християнския символизъм и често прави препратки 

към живота на Исус Христос. Интерпретацията му обаче може да бъде определена като 

еретическа. Например, целта на главния герой, който често се превъплъщава в образа на 

Христос, не е да изкупи греховете на хората, а да ги освободи от правилата и каноните на 

греховния свят. Един от най-интересните образи в представлението е образът на Пиета, 

който  често  се  среща  като  лайтмотив  в  спектаклите  на  Гротовски:в  една  от  сцените 

виждаме уморения Фауст – Христос върху коленете на жена.Не, не Божията майка,това е 

разбунтувалият се срещу Бога Мефистофел в женски образ. Това напластяване на образи: 

Фауст – Исус, Мефистофел – Божията Майка, е много характерен метадраматичен похват. 

Спектакълът  представлява  сложна  мозайка  с  многозначения, даваща възможност  на 

зрителя за личностна интерпретация.

5.6 “Студио за Хамлет”
“Студио за Хамлет”по Уилям Шекспир и Станислав Виспянски, сценарий и режисура –актьорите,  

под ръководството на Йежи Гротовски, литературен съветник – Лудвиг Флашен,асистент  режисьор – 

Ришард Чешлак,премиера – 17.03.1964 г. Хамлет – Зигмунт Молик, Кралицата и Офелия – Рена Мирецка,  

Кралят – Антоний Яхловски. Това е последната продукция на Гротовки в Ополе.

По  отношение  на  драматургията  на  спектаклите,  правени  в  периода  на  бедния 

театър,  ясно  се  очертава  тенденцията  за  фрагментарност  и  насипност  на  текстовата 
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партитура.  Приматната  роля  на  наратива  отпада и  превес  заема празното пространство 

между фрагментите, недоизказаното, тишината, онова, което не може да бъде описано с 

думи –  усещането,  магията  на  думите.  Именно тук зрителят сам установява  мостовете 

между  отделните  части,  изпълва  ги  с  личните  си  асоциации  и  рефлексии.  Така 

драматургията се сглобява в съзнанието на всеки един поотделно. Тази идея не е чужда и 

на  българската  театрална  действителност.  Въвежда  я  големият  поет  и  модернист  Гео 

Милев, който в манифеста „Фрагментът” пише:  “Днес цялото изкуство е фрагментарно. 

Стилът  довежда  до  фрагмент.  Стил:  синтез:  фрагмент.  Стилът,  доведен  докрай,  ражда 

фрагмент.  Стилът създава художествения ефект.  Оттук:  голямата сила на фрагмента,  на 

фрагментарното изкуство.  Фрагмент значи да не  кажеш всичко.  Да не свържеш всички 

отделни части с логични мостчета. Логиката е анализ. Изкуството е синтез: фрагмент. Едно 

художествено  произведение  е  построено  не  върху  ясни  логически  елементи,  а  върху 

далечни  психологически  асоциации.  Колкото  асоциациите  са  по-далечни,  толкова 

изкуството  е  по-фрагментарно.  Повече  разпокъсано  –  от  логическо  гледище;  повече 

сгъстено – от стилно гледище.”4

Може  би  спектакълът  е  лишен  от  своята  кохерентна  цялост,  но  постига  нещо 

изключително смело, а именно навлизане в колективното подсъзнание и изваждане от там 

на образи от съвременна Полша. Никога преди това и никога след това Гротовски не прави 

толкова директна връзка с настоящето. С острата си ангажираност спрямо проблемите на 

своето  време,  той  докосва  едно  поле  на  колективна  дразнимост,  въвлечени  в  която 

зрителите  са  провокирани да  преживеят  по нов  начин болките  от  раните,  нанесени от 

историята. Спектакълът засяга общочовешки проблеми, които са преплетени в специфична 

полска тематика.Частната, националната и индивидуалната проблематика по своеобразен 

начин  навлизат  в  сферата  на  интегралното,  комплексното  разбиране  и  възприемане  на 

човека  и  света.  „Студио  за  Хамлет”  изгражда  мост  между  настоящето  и  театралната 

действителност.Тази органична връзка се осъществява посредством класическия текст. В 

този аспект творчеството на Гротовски поставя началото на една нова театрална традиция: 

изграждането  на  спектакли,  които  рязко  и  открито  поставят  пред  своя  съвременник 

болезнената истина за неговото летаргично бездействие. Тези спектакли в известен смисъл 

4

4

Милев, Г. Пътят на свободата, Фрагментът, Издателство „Захарий Стянов“, София, 2002г. 245 – 246.
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проверяват  до  каква  степен  на  осъзнатост  зрителят  е  достигал.  „Студио  за  Хамлет”  е 

спектакълът на отворените въпроси.

5.7 “Акрополис”
“Акрополис”  по  Станислав  Виспянски,адаптация  – Йежи  Гротовски,  постановка – Йежи 

Гротовски и  Юзеф  Шайна,  художник на костюмите – Юзеф  Шайна,архитект  на  сценичното 

пространство:  Йежи  Гуравски,литературен  съветник  –  Лудвиг  Флашен.  Първа  версия,закрита 

премиера09.10.1962г.,  официална премиера на 20.10.1962 г.,втора версия, премиера – 24.11.1962г.,трета 

версия, премиера  –  10.06.1964г.,  четвърта  версия,  премиера  –  16.01.1965г.,  пета  версия,  премиера  –  

17.05.1967 г.

Пиесата „Акрополис” на Станислав Виспянски е последната част от трилогията, 

посветена  на  национално  освободителната  тематика.  Първите  две  пиеси  –  „Сватба”  и 

„Освобождение”,  са  изпълнени  с  песимизма,  породен  от  апатията  на  полския  народ,  а 

последната  –  „Акрополис”,  връща идеята  за  един  по-добър живот и  вярата  в  неговите 

високи стойности, които трябва да бъдат поставени на изпитание, за да бъдат доказани. 

Основна тема в драмата е Възкресението, третиранo като спасение от смъртта и забравата, 

това е и голямата задача, стояща пред всяко човешко същество. В спектакъла на Гротовски 

обаче темата за Възкресението се прокрадва едва доловимо и то като далечна, едва зрима 

фикция.

Гротовски преработва драмата на Станислав Виспянски, така че да служи изцяло на 

режисьорските  му  инвенции.  За  разлика  от  пиесата,  в  спектакъла  вярата  в  човека  е 

унищожена.  За  човешкия  род  няма  надежда  за  спасение.  Сакраментът  е  поставен  под 

въпрос, ценностите – на изпитание. Човешката раса се огъва под ужаса от мъченията. 

Общото между  пиесата  и  режисьорската  концепция  е  идеята  за  създаване  на 

„гробница на племената”. 

Вавелската катедрала е много особено място в съзнанието на полския народ, не само 

защото в нейната крипта лежат мощите на полските крале, а и защотов нея са погребани 

великите пророци на романтизма – Юлиуш Словацки и Адам Мицкевич, които през XIX в., 

когато Полша е била колонизирана държава и в определени райони е бил забранен дори 

полският език, сасе превърналив кралете на епохата, създавайки една култура, която е не 

само  художествено-литературен  феномен,  но  и  исторически.  Чрез  драматате 

събуждатчувството за национално самосъзнание ичовешко достойнство. Именно те пишат 

19



историята  на  полския  народ.  Това  е  история,  писана  от  поети,  които  превръщат 

националното битие в култура. В този смисъл, дворецът Вавел е символ на апотеоза на 

романтичната мисъл.

По  отношение  на  мястото  на  действие  на  пиесата  и  мястото  на  действие  на 

спектакъла,  откриваме  определени сходства,  свързани  с  личната  биография  на  двамата 

творци.

Действието  на  пиесата се  развива  в  кралския  дворец  Вавел  –  образ  на  стара 

Полша. За Виспянски това е полският Акропол. Тази идея хрумва не случайно на автора. За 

привързаността на Виспянски към краковския замък четемв книгата на проф. Боян Биолчев 

Станислав Виспянски енциклопедист на неоромантизма: „Още от малък той е познавал 

великолепно Вавел, не само защото първоначално е живял до самия замък в старата къща 

на Ян Длугош (товае отразено в стихотворението „В подножието на Вавел бе ателието на 

баща ми”). В детското възприятие на величествено надвисналия над собствения дом замък 

се  усеща  почти  научен  интерес  към  неговото  архитектурно  своеобразие,  почти 

изкуствоведска прецизност в усвояването на неговите детайли.”5

Действието  на  спектакълa се  развива  в  концентрационен  лагер.  За  Гротовски 

именно  той  е  символът  на  полския  Акропол.За  живата  връзка  между  детството  на 

Гротовски и концентрационния лагер четем в списание  Театър:“Темелът е онова, което 

лично сме преживели. А какво беше моето детство? Да кажем, само като пример, че бяхме 

принудени  да  гледаме  на  всеки  немец  като  на  свръхчовек.  Бяха  избити  огромен  брой 

семейства.  Извършваше  се  умиротворяване  на  цели  села.  Това  бе  встъпителното 

пробуждане  на  „сетивото”  за  възприемане  на  историята.  Всички  мои  приятели  имаха 

такова „сетиво”.  Биографията на всеки един от нас или на нашите родители е дълбоко 

потопена в историята.”6

Aко в пиесата на Ст.  Виспянски отсъства каквато и да е връзка с настоящето на 

автора,  то  в  спектакъла“Акрополис”  основната  идея  е  стремежът  за  улавяне  на 

действителността,  разбирана като  личната  история на  поколението на  Гротовски,  чието 

5

5

Биолчев,Б. Станислав Виспянски енциклопедист на неоромантизма, Станислав Виспянски и старата полска 
история. Университетско издателство, София, 2003: 232 – 233.

6

6

Гротовски, Й. Списание Театър,Театър и ритуал. LIII, бр,3,4/1999: 3.
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детство е белязано от ужаса на Втората световна война. Спектакълът представя историята 

на каторжниците,разказана в сегашно време.

В  спектакъла  личи  желание  за  улавяне  на  тази  историческа  действителност,  за 

нейното  най-пълно  и  най-плътно  възкресяване.  Театърът  на  Гротовски  е 

антиреалистичен.Реализъм,  разбиран  в  „традиционния”  смисъл  на  думата  –  копиране, 

наподобяване на  действителността  и  представяне на  човек в  конкретните  му прояви,  в 

конкретни обстоятелства, разкриващи неговата психологическа и социална определеност. 

За Гротовски това са само външните координати на битието на човек. Не към улавянето на 

тази действителност е насочен спектакълът, а към онзи богат и сложен вътрешен човешки 

свят,  подлежащ  на  универсализация.  Драмата  се  разиграва  на  фона  на  краен 

антипсихологическипейзаж, в който изпъкват факти – непосредствени, а не опосредствани. 

5.8 “Непреклонният принц”
"Непреклонният  принц" по пиесата  наПедро  Калдерон  де  ла  Барка,  адаптация  –  Юлиуш 

Словацки,сценарий  и  режисура  –  Йежи  Гротовски,архитект  на  сценичното  пространство–  Йежи 

Гуравски, костюми - Валдемар Кригер,първи вариант: премиера – 20.04.1965г., втори вариант: премиера – 

14.11.1965г.,трети вариант: премиера – 19.03.1968г.

За текстова основа на спектакъла  Гротовски избира нетипичния превод на Юлиуш 

Словацки на триактната пиеса на Калдерон де ла Барка"Непреклонният принц",  писана 

през 1628  –  1629 г. Преводът е нетипичен,  защото еинтерпретиран през личния опит на 

преводача.Направен  е  през  1843  г.  и  въпреки  актуализацията,  която  въвеждаЮлиуш 

Словацки,в същността си преводът остава вeрен на оригинала. База за тази актуализация е 

роматическата поетика и главно мотивът за жертвоготовността.

Както  в  най-известната  му  пиеса  „Животът  е  сън”,  така  и  тук,  пред  зрителя  е 

поставен въпросът за стойностите на собственото му съществуване. Тази проблематика е 

представена  посредством  изключително  любопитен  драматургически  похват,  а  именно 

обърната представа на релациите сън – живот. Идеята за това, че героите и техният живот 

са сън на някаква свръхсила, довежда до разпадане на житейския порядък.Така животът 

става  част  от  съня,  а  не  обратното.  Тази  „огъната”  гледна  точка  извежда  индивида  от 

логиката  на  уютнотоежедневие  и  го  въвежда  в  друг,  нов  порядък,  в  който  сънят става 

толкова реален, колкото и животът. Две от основните идеи, залегнали в пиесата, намират 

място  и  в  постановката  на  Гротовски:  идеята  за  това,  че  съняте  особено  несъзнателно 
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състояние, в което по свой вътрешен ред се комбинират образи и усещания, и идеята, че 

човек е обект на съня на някой друг, т.е. човекът е дистанциран от собственото си сънуване 

и поглежда на себе си през очите на друг.

Концепцията  е  обособяването  на  два  еднакво  достоверни  свята:  този  на  Дон 

Фернандо и този на Съда, които действат в непрекъсната опозиция.

Актьорите, играещи съдиите, са облечени с черни дрехи с военни елементи по тях, 

носят  високи  ботуши.  Те  символизират  света  на  отчужденото  общество  и  властта  – 

единжесток свят,  властващ суверенно над всичко.  Като контрапункт  на  тях,  Принцът е 

почти  гол,  само  с  бяла  превръзка  около  бедрата  си,  което  носи  символиката  на 

беззащитността и ранимостта на човешката природа и същевременно напомня за образа на 

разпънатия  Христос.  Тези  два  свята  са  дистанцирани един  от  друг,  въпреки  всички 

издевателства  и  предателства  на  съдиите  спрямо  Христос  –  Принца.  От тук  Гротовски 

извежда основната тема,свързана с човешките добродетели, които според тълкуването му, 

ако са достатъчно устойчиви, никакви външни манипулации не могат да ги пречупят. И 

въпреки агресията на външния свят, главният герой излъчва спокойствие, внушава вяра в 

морала и  в  силата  на  непреклоността.В този контрастен рисунък  съвсем естествено се 

вписват и  графичните светлинни картини.  Всичко носи усещането за чистота,  както на 

външното пространство, така и на вътрешния свят на главния герой.

Пространството–  празно,  оголено, 

овално според решението на архитекта Йежи Гуравски. В средата  има дървен постамент, 

който в  хода  на  действието смислово ще се  преобразува  иинтерпретира:  може да  бъде 

тълкуван катохирургическа маса, жертвен олтар, уютен дом или затворническа килия.
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Зрителитеса поставени в ситуацията на нежелани. Мястото им е зад висока ограда, 

зад която се виждат само главите им. От там, като че ли от особена наклонена перспектива, 

наблюдават актьорите,  приличащи на  животни,  пуснати  на  разходка  в  зооклетка.  Те са 

наблюдатели, свидетели на случващото се. Отредена им е позицията на тайни наблюдатели 

на обред, който сякаш не допуска никакви свидетели. 

Еуженио  Барба  твърди:  „След  "Непреклонният  принц"нещо  се  промени. 

Приоритетно  значение  вече  има  цялостният  акт  и  процесът,  който  води  до  него.  За 

Гротовски  резултатите,  постигнати  от  Чешлак,  трябва  да  са  били  изненада,  дори  шок, 

толкова силен, че поставя на преден план това, което е било винаги основа на неговата 

работа  –  техника 2–  момента на индивидуалната трансцеденция, до която се достига с 

помощта на техника 1– актьорския занаят. Гротовски вече говори по-малко за архетипа и 

„диалектиката на осмиването и апотеоза” и повече за „бедния театър” и via negativa.”7

Техника 1 е свързана с методите на актьорска техника от Станиславски до днес, с 

кръга  на  съзнаваното,  всичко  онова,  което  е  в  обсега  на  стремежи,  цели,  постижения. 

Техника  2  е  свързана  с  духовната  енергия  и  личния  статус  на  всеки  актьор.  Тя  има 

специфичен,  строго  индивидуален  характер,  граничещ  с  метафизични  и  мистични 

практики, известни ни от шаманите и духовните водачи. Тя се позиционира в полето на 

несъзнаваното,  което  е  хранилище  за  най-разнообразни  забравени  спомени,  събития, 

факти,  конфликти.  Несъзнаваното  представлява  крайно  неустановено  положение  на 

нещата;  познанието,  което спи  и  при определени ситуации може да  бъде  изтласкано  в 

полето на  съзнателното.  Несъзнаваното,  според Юнг,  може да  бъде лично несъзнавано, 

колективно  несъзнавано  и  инстинктогенно  несъзнавано.  Личното  несъзнавано се 

изгражда  върху  личния  и  наследствения  опит  на  индивида.То  е  уникалната, 

индивидуалната сърцевина на всеки човек, която дълбоко интересува Гротовски, и нейното 

опознаване е отправната точка за изграждането на актьорския метод. Личното несъзнавано 

е  съдържанието,  което  изпълва  формата  –  колективното  несъзнавано,  което  от  своя 

страна е резултат от еволюцията на човешката психика, продължила десетки хилядолетия. 

Това  са  предварително  зададени  в  психиката  конструкти,  които  не  са  следствие  на 

индивидуален  опит  и  не  зависят  от  него.  Те  са  еднакви за  целия  човешки род базови 

7
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23



натрупвания, поведенчески модуси извън времето, мястото и културата. В дългата история 

на човешката еволюция това са формите, които са се повтаряли по сходен начин при всяко 

поколение.  Понятието  сходство предполага  наличието  поне  на  две  субстанции,  тяхната 

прилика и тяхната разлика. Приликата в конкретния случай идва от полето на колективното 

несъзнавано,  а  разликата  –  от  личното  несъзнавано.  Гротовски  търси  да  открие 

архетиповете  –  генетично  заложените  структури  в  човешкия  мозък,  и  да  ги  обагри  от 

личностния  опит  на  конкретния  човек.  Архетипите  са  изначални  и 

общовалиднипървообрази.  Всеки  човек  ги  разпознава,  разпознава  своя  опит  в  тях  и 

проектира себе си. Те са схемата, формулата, матрица за модела поведение. Архетипите се 

материализират в символи, които ние разпознаваме в митологията, фолклора, ритуалните 

вярвания, които имат сходно съдържание и базови еднакви архетипове. Ключов момент в 

проявата  на  архетипа  е  неговото  проявление  под  формата  на  символ.  Спектаклите  на 

Гротовски са изпълнени с универсална символика.

5.9 “Apocalipsis cum figuris”
“APOCALIPSIS  CUM  FIGURIS”–сценарий  и  режисура - Йежи  Гротовски и  Ришард  Чешлак,по 

текстове от Библията,  Фьодор Достоевски, Томас Елиът и Симон Вейл,асистент режисьор– Станислав  

Счерски,  костюми – Владимир Кригер,  актьори – Антоний Яхловски (Симон -  Петър);  Ришард Чешлак  

(Тъмният); Зигмунт Молик (Юда);  Збигнев Цинкутис (Лазар); Рена Мирецка (Мария Магдалена).  Първа  

премиеразакрита – 19.07.1968г., официална премиера – 11.02.1969г.,втора версия – юни 1971г.,трета версия 

– 23.10.1973г.

“APOCALIPSIS  CUM  FIGURIS”  е  представление,  работено  три  години.  За  този 

период то изживява своята еволюция и всички компоненти на театралното действо биват 

многократно преосмислени и променени.Последната версия спрямо първата е почти нов 

спектакъл.  Този  фактпревръща  “APOCALIPSIS  CUM  FIGURIS”  в  едно  от  най-

емблематичните представления на лабораторията на Гротовски. 

Фокусът  на  актьорското  присъствие  е  поставен  много  повече  върху  смисъла  на 

знаците,  които изпълват партитурата,  отколкото върху достоверността и дълбочината на 

чувствата.  За  разлика  от  класическото  актьорство,  където  чувствата  и  представите  на 

актьора  са  приоритет,  а  представянето  им  е  същината  на  театъра,  тук  приоритет  е 

дълбокото изследване, анализиране и съзнателно проникване в света на опита и миналото, 

а тяхното споделяне с публиката – основна отправна точка, върху която представлението се 
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изгражда.  От  тук  идва  и  силата  на  експресията  на  актьорите.  Този  метод  обяснява  и 

енергийния еротичен  тон  на  спектакъла,  изпълнен с  противоречия:  агресия и  нежност; 

садизъм и виталност; жертвеност и отмъщение; мазохизъм и хуманизъм. Целият спектакъл 

е нагнетен със сложна диалектика, чието напрежение донася плътност на образите.

Азът,  според  Юнг,  е  центърът на  полето  на  съзнанието,  той е  субект  на  всички 

личностни актове. Егото или Азът са изцяло пласирани в широкото полена съзнаваното, 

което  съдържа  мисли,  чувства,  поведения,  реакции.  Тук  се  включва  и  процесът  на 

формиране  на  целите,  на  начина  на  тяхното  реализиране,  намеренията,  стремежите, 

логическите обяснения. Тази Аз-идентичност на човек,  която се простира в рамките на 

съзнателното, Гротовски съзнателно подлага на страдание. Спасението от страданието е 

унищожение  за  Аза.  В  този  затворен  кръг,  в  който  Азът  се  реализира,  изключително 

благодарение на страданието, се развива цялата действена линия, която често изтънява до 

разпадането на Аза и  неговото ново формиране посредством следващото страдание,  на 

което е подложен. Оттук извеждаме основен елемент в работата по този спектакъл: Егото 

се доказва и съществува само в съзнателното усилие да бъде подложено на унищожение. 

Само  преодоляването  на  унищожението  може  да  бъде  доказателство  за  истинско 

съществуване  на  Аз-субстанция.  Без  старадание  няма  Аз.  Според  Юнг  архетиповото 

поведение  се  проявява  най-очевидно  по  време  на  криза,  когато  Азът  е  най-раним. 

Архетипите действат най-силно, когато съзнанието е най-слабо. Кризата на съзнанието е 

триумф на архетипа.

„Вивисекцията е жестока, казва Константин Пузина, митът за Христос е подложен 

на богохулен тест, на циничен тест, на тест на вербалнааргументация, най-проницателният, 

който някога е правен, защото идва от текста от Братя Карамазови. Идеята е да се оголи 

митът от всички наслоения, които религията, традициите и навиците са му напластили: да 

го имаме гол пред себе си е жестока идея.8

Традиционното  мислене  за  театрален  спектакъл  ни  налага  да  търсим  наративни 

структури, посредством чиято логика да възприемем или осмислим един или друг образ. И 

тук, както в последните няколко продукции на Театър-лаборатория, срещаме чисти образи, 

освободени от наратива. Още от Аристотел знаем, че оформянето на образите и техните 

8

8

Puzyna,K. A Myth Vivisected Grotowski’s Apocalypse.Cambridge: The MIT Perss, 1971:38.
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характери  се  осъществява  посредством  сюжета,  посредством  влизането  на  образите  в 

определени  връзки  и  взаимоотношения.  Лишаването  от  причинно-следствена  връзка  и 

разпадането  на  сюжетната  линия  налага  друг  метод  за  формиране  на  образите. 

Освобождавайки героя от конкретика, Гротовски открива пътя за навлизането в дълбочина 

на  същностните  истини  на  човешкото  поведение  и  неговите  проявления  в  гранична 

ситуация.  Така  изкристализира  идеята  за  универсализация  на  образа,  върху  който  се 

напластяват  множество  символни значения.  Избягвайки  от  действителността  и  нейното 

правдоподобно отражение,  дистанцирайки се  от психологическата правдивост на  героя, 

универсалният човек попада внова логическа закономерност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализите  в  по-горните  текстове  търсят  да  изведат  линията  на  присъствие  на 

сцената  (разбирана  като  място  за  среща)  като  автентичен  диалог,  в  който  могат  да 

съществуват множество паралелни възможности за установяване на контакт между зрители 

и актьори.Несъмнено стигаме до извода, че главно условие това да се случи е постигането 

на т.нар. статус „пасивна активност”, в която човек не е принуден да се бори с трудностите, 

които му пречат да бъде себе си. В спектаклите си Гротовски търси естеството на човека 

-такова, каквото е само по себе си, близо до природата и далеч от рационалния ум, който е 

свикнал да наративизира, да натрупва знания, да обяснява и търси причинно-следствени 

връзки.  Тази  способност  на  рациото  затваря  света  и  го  превръщав  една  линеарна, 

логическа  плоскост,  т.е  изкуствена действителност,  в  която човешкото  съществуване  се 

осмисля от благосъстоянието и успеха. Гротовски се стреми да извади индивида от този 

свят на проекти и визии за успех и да го върне обратно към естеството на съществуването, 

близо до природата и сложния вътрешен космос на човешката душа. Или иначе казано с 

„философията  на  живота”  на  испанския  есеист  Хосе  Ортега  и  Гасет:  „На  камъка 

съществуването му е дадено, не трябва да се бори за това, което е: камък в природата. Но за 

човека съществуването се състои в непрестанна борба с трудностите в обкръжението му; 

следователно всеки момент трябва да създава собственото си съществуване. Бихме казали, 

че на човека му е дадена абстрактната възможност да съществува, но реалността не му е 

дадена.  Нея  той  трябва  да  я  завоюва  минута  след  минута:  човекът  трябва  да  завоюва 
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живота си не само икономически, а и метафизически.”9Основно теоретично ядро за четене 

на театъра на Гротовски е схващането, че света не е рационална структура, която може да 

бъде прозряна и изяснена със силата на разума и човешкия интелект. Светът и мисълта не 

се намират в една и съща координатна система. Често векторните им посоки са различни.

Разумът не само не може да обясни света, но и не е способен да го прозре. Кризата 

на  мисълта  по  отношение  на  екзистенцията  налага  търсенето  на  нови  механизми  за 

приближаване до реалността.Такъв механизъм би могъл да бъде спонтанността,  която е 

най-близо да архитектурата на вътрешния живот на човека.  Подсъзнание и  интуиция са 

възлови точки за четене на практиките на Гротовски.През тази перспектива всеки анализ е 

субективен  и  не  може  да  претендира  за  достоверност,  а  само  за  едно  от  възможните 

четения.

9

9

Ортега и Гасет, Х. Фантазиращото животно. София: Изток Запад, 2014: 40.

27



Приноси на дисертационния труд:

1.Дисертационният труд поставя за първи път в рамките на националния контекст 

темата за мястото на романтическата драма в практиките на Йежи Гротовски.

2.През принципите на философията на диалога са прочетени едни от най-основните 

позиции в репертоарана лабораторията на Гротовски, като да реконструирани основните 

елементи в диалоговата структура.

3.Последователно  и  систематично  са  проследени  различните  интерпретативни 

похвати прилагани в постановките като са откроени и формулирани основни понятия като: 

диалектика на осмиването и апотеоза, вивисекция на митовете и др.

4. Разработен е паралел между философията на Бедния театър и манифестите на Гео 

Милев  („Фрагментът“,  „Небето“  и  „Родно  изкуство“),  дефиниращи  принципите  на 

съвременното изкуство.

5. През Юнговият типологичен модел са изведени основни образи от спектаклите.

28



Публикации по темата на дисертационния труд:

1. “Пожарът: поглед върху драмата на цветовете“

Сборник от анализи, съст. Г. Урумов, изд. Синият конник, Пловдив, 2012, 146-147

2. „Бедният – богат Шекспир“

Сборник  с  доклади  от  четвъртата  международна  конференция  в  рамките  на 

Международния Арт – Форум „Алтер Его“ (ноември), София, 2013 г. Съст. Н. Георгиев 

3. „Гротовски – традиции и съвременност“

сп.“Експеримент“, Изд. Моасет театър, Иран, 2013 г., 25-26

4.  „Пространствено-архитектурна  осмоза  –  драматизация,  текст,  диалектика  на 

осмиването и апотеоза“

сп. „Фитуг“, Изд. Владимир Цеков и компания, Гренада, 2013 г., 18-19

5. „Алтернативният театър –алтернатива на какво“

Сборник с доклади от Междинародния форум за съвременен театър. Съст. Пол Дженкинс, 

Демпсис, Кардиф, 2014

29



30


