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Предоставения ми за рецензиране дисертационен труд се състои от увод, 
пет  глави  и  заключение  в  обем  от  155  стандартни  страници,  както  и 
библиография включваща 83 заглавия на латиница, 40 на кирилица и 47 интернет 
източника.  В  съдържателно  отношение  трудът  представя  феномена  Гротовски 
като най-значимото театрално явление в Европа през втората половина на ХХ 
век  в  контекста  на  социо-културните  промени  в  изкуството  на  следвоенна 
Полша.  Основен  акцент  в  изследването  са  театралните  реформи,  които  той 
извършва  в  своя  театър  –  лаборатория  въвеждайки  актьорския  тренинг, 
поставяйки  репетицията  по  значимост  пред  представлението,  акцентирайки 
върху  процеса  на  създаване  на  спектакъла,  а  не  на  крайния  резултат. 
Преминавайки  от  премахването  на  границата  между  актьор  и  зрител  към 
пълното  дистанциране на публиката от актьорите за достигане на максимално 
въздействие  и  осъществяване  на  „истинската  среща“.  Отнемайки 
първостепенната роля на наратива, Гротовски я приравнява с тази на „…жеста, 
звука, пластиката, експресията на тялото, енергията на актьора“. Докторантката 
представя и част от неговата театрална продукция взривила социални, културни, 
религиозни клишета през шейсетте и седемдесетте години на ХХ век.

В глава първа Петя Йосифова представя контекста, в който се заражда и 
развива  Театърът  –  лаборатория  на  Гротовски.Изследователският  театър  в 
световната  театрална  традиция  е  свързан  с  работата  на  Константин 
Станиславски, който пръв слага акцента върху процеса на създаване не винаги 
завършващ  с  представление.  Авторката  уместно  дефинира  разликата  между 
спектакъл  и  представление,  обикновено  представяни  като  синоними. 
Спектакълът,  като  дело  на  режисьора,  „инсценизатора“,  създаващ  идея, 
концепция  и  от  друга  страна  представлението  –  функция  на  тази  идея 
осъществена от актьорския състав.  Оттук и идеята за „живия театър“ – всяко 
следващо  представление  променя  облика  на  спектакъла,  различно  е  от 



предходното  –  „…ражда  се  и  умира  в  мига  на  създаването  му.“  В  Полша,  в 
периода между двете  войни  (1919-39  г.) предшественик  на  експерименталния 
театър на Гротовски е театър „Редута“, създаден от Юлиуш Остерва, който пръв 
предлага  идеята  за  театър-лаборатория.  Малко  по-късно,  отвъд  океана, 
Московският художествен академичен театър гастролира на Бродуей през целия 
сезон 1923-24 г. като Константин Станиславски участва в някои от спектаклите. 
Двама от най-добрите последователи на системата на Станиславски „остават“ в 
Ню-Йорк  и  основават  школа  наречена  „Лабораторен  театър“.  Един  от  най-
известните им ученици е  Лий Страсбърг,  който през 1931 г.  основава  “Group 
Theatre”,  развивайки  идеите  на  Станиславски  и  неговите  последователи. 
Ударението в работата му с актьорите пада върху т.нар. „емоционална памет“. 
„Спомняйки си лично преживени ситуации,  артистът не представя  измислени 
емоции, а ги преживява и се идентифицира с тях. По този начин изпълнението 
въздейства  по-достоверно  и  разтърсващо“  –  казва  Страсбърг  години  по-
късно.Очевидно, в театралните лаборатории основната актьорска задача е не да 
играе, а да бъде жив на сцената. Този модел на актьорско поведение, разбира се, 
не е присъщ само на театъра. В киното (тъй-като там има и близък план) това е 
още  по-важно.  Във  връзка  с  това  ще  преразкажа  един  спомен  на  големия 
американски кинорежисьор Били Уайлдър. По време на снимките на „Някои го 
предпочитат горещо“  (“Some Like It Hot”, 1959, Мерилин Монро, Джак Леман, 
Тони Къртис и др.)  предстои да се заснеме кадър с Джак Леман. Първи дубъл, 
след  който  Уайлдър  казва  –  „Джак,  много  добре,  следващия  го  „събери“ 
малко…“.  Втори  дубъл,  отново:  „Джак,  отлично,  „свий“  още  малко…“  На 
десетия дубъл Джак казва: „…Били, ти ме съсипа, аз вече няма какво да играя…“ 
– „Е, точно за това става дума, Джак“ – бил отговорът на Били Уайлдър. В тази 
глава докторантката представя предшествениците и средата, в която се появява 
Лабораторията  на  Гротовски,  като  естествен  продължител  на  идеите  на 
Станиславски, Остерва и другите театрални реформатори.

Във втора глава Петя Йосифова представя драмата и нейните участници - 
режисьор,  актьор  и  зрител  в  контекста  на  срещата  между  тях.  „Тази  сложна 
ситуация – срещата, всъщност е смисълът на театралното действо в интенциите 
на  бедния театър“  (стр. 39), и по-нататък – „Срещата е събитие, което влияе 
върху участниците в него и определя общуването. Срещата променя индивида, 
неговият  свят  се  преподрежда.“  Тук  докторантката  представя  Гротовски  като 
многопластова личност, понякога изпълнена с противоречия, поставящ въпроси, 
чиито  отговори  са  понякога  нееднозначни.  Актьорът  не  бива  да  играе  за 
публиката,  но не бива да играе и за  себе си… За кого тогава? Ето и неговия 
отговор: „Едно нещо е сигурно: актьорът трябва да се отдаде и да не играе за 
себе си или за зрителя. Неговото търсене трябва да е насочено от вътрешния свят 
към външния“ – каквото и да означава това.

В  глава  трета  авторката  представя  развитието  на  експериментите  на 
Гротовски  при  избора  на  драматургичен  материал  за  неговите  спектакли  и 
превръщането на  мимиката,  жеста,  езика на тялото,  „енергията на актьора“  в 
равнопоставени компоненти на наратива. Също така са изследвани опитите за 
сливане на пространството в театралната зала, премахване на границата между 
зрително  пространство  и  сцена.  Най-яркият  пример  за  сливане  на 
пространството е представлението „Кордиан“ по Словацки, детайлно разгледано 
в пета глава.

В  четвърта  глава  докторантката  представя  институцията  Театър  – 
лаборатория на ЙежиГротовски. Тук Петя Йосифова акцентира върху идеите на 



Гротовски за театралната трупа като семейство, като организъм в който всеки 
има своята роля и значение. Твърдението, че една трупа се създава, достига своя 
апогей и залязва в един период от около осем години се потвърждава от активния 
период  на  съществуването  на  неговия  Театър-лаборатория.  Естествено,  около 
толкова ярка личност се създават също толкова силни опоненти и противници на 
идеята за експериментален театър в рамките на една институционална система 
(Тадеуш Кантор).  Основните инвенции на Гротовски, успешно осъществени от 
неговия  Театър-лаборатория,  разрушават  някои  стереотипи  на  класическата 
театрална  постановка  и  предизвикват  полемика,  но  безспорна  заслуга  на 
реформаторите в театъра, потвърдени и от изследването на докторант Йосифова 
е, че те са катализатор  на театралните реформи. Следващите поколения извличат 
най-ценното  изкристализирало  през  времето  и  опита  и  обогатяват  изразните 
средства на театралното изкуство. 

В  глава  пета  авторката  анализира  последователно  избрани  постановки  от 
репертоара на Театъра – лаборатория на Гротовски започвайки от ранните години 
в „Театъра на 13-те реда“ в Ополе, достигайки до преместването във Вроцлав. В 
тази глава в най-висока степен се откроява аналитичното мислене и изразяване 
на докторантката свързано с част от нейната професионална биография. Ще се 
опитам  да  поднеса  на  уважаемото  научно  жури  моята  представа  за 
триединството на качествата на Петя Йосифова. От една страна – академично 
образование в  областта на  театралния мениджмънт и въобще мениджмънт на 
изкуството. От друга – значителен и всестранен театрален сценичен опит заедно 
с реализация като хореограф, сценограф и театрален мениджър. От трета страна 
опит като учен – изследовател  на едно от най-значимите явления в съвременната 
история  на  театъра  –  „случая“  Гротовски.В  неговите  постановки  се  събират 
всички революционни идеи на неговата лаборатория – срещата актьор – зрител 
– режисьор, премахването на границата зрителска зала – сцена, идеята за „беден 
театър“ – премахване на заемките от литературата, музиката, киното, стигайки 
до крайност, премахвайки част от „задължителния“ театрален реквизит, декор, 
костюми, грим, заменяйки го със застиналите лицеви маски на актьорите и т.н. 
Всъщност, като че ли така се постига „забележително изпълнение“ в актьорското 
присъствие  на  театралната  сцена,  за  което  говори  друг  велик  Учител  –  Лий 
Страсбърг:  „Под  забележително  изпълнение  разбирам  такова,  което  не  само 
следва формата и контурите на героите и събитията, а в което действителността, 
опита и силата на емоциите на героя са напълно овладени от актьора. То не само 
изглежда, а в действителност се създава в момента от актьора и публиката става 
непосредствен свидетел на това“.

Накрая  убедено  мога  да  подкрепя  научните  и  научно-приложни приносни 
моменти на дисертационния труд на г-жа Петя Йосифова, като добавя и разширя 
някои от тях. Считам, че научният текст е добре структуриран, ясен в смислово и 
съдържателно  отношение,  напълно  коректен  спрямо  поставените  от 
докторантката  цели  и  задачи  на  изследването,  като  очевидно  зад  това  стои 
колективната отговорност на докторантката и нейния научен ръководител. Като 
незначителна  бележка  мога  да  определя  липсата  понякога  на  антитези  на 
представените,  с  които  изобилства  театралната  теория  и  практика.  Макар  и 
рядко,  се срещат повторения на цитати и факти,  но това са лесно поправими 
неща при още една редакция на текста  (напр. повторение на цитат от труд на 
Лиза Уолфорд на стр.53 и стр.71).

Напълно приемам представения автореферат, който както във формално, така 
и в съдържателно отношение отговаря на приетите от ЗРАС стандарти.



Мога да препоръчам трудът да бъде издаден от издателството на Софийския 
университет, като съм убеден, че той ще бъде ценно помагало в образователните 
системи на  всички изучаващи театрално изкуство,  така  и  на  преподаватели в 
областта.

Ще си позволя да задам на докторантката Петя Йосифова няколко въпроса 
свързани с нейната театрална практика:

1. Кои от принципите на Гротовски свързани с актьорското присъствие на сцената 
приема и прилага в своята практика?

2. Антитеза  на  идеята  на  Гротовски(и не  само на  него) за  постоянна театрална 
трупа-семейство, за която се подбира драматургичен материал е практиката да се 
избират  актьори  (кастинг) за  определена  пиеса.  Коя  теза  подкрепя 
докторантката?

3. Как си обяснява твърдението на Гротовски, че актьора не трябва да играе за себе 
си или за публиката, а от „…вътрешния свят към външния“.

В заключение  мога да  кажа,  че  дисертационния труд на докторант Петя 
Йосифова „Драмата и драматизацията в театъра на ЙежиГротовски“е собствена 
разработка на актуална тема с оригинални научни и научно-приложни приноси и 
това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на научното жури да 
подкрепят  нейната  кандидатура  за  придобиване  на  образователната  и  научна 
степен „ДОКТОР” по професионално направление 2.1 Филология “ Литература на 
народите  на  Европа,  Америка,  Азия,  Африка  и  Австралия  –  Нова  полска 
драматургия“, като тази си оценка ще потвърдя с позитивен вот в заключителното 
заседание на научното жури по конкурса. 

Проф. Людмил Христов

София, 1.03.2015 г.


