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Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита на 

заседание на Катедра „Класически изток“ на Факултета по класически и нови 

филологии на СУ „Св. Климент  Охридски“, проведено на 30.01.2015 г. 

Дисертационният труд със заглавие „Абхиная като инструмент за кодифициране 

на сценичната екстериоризация на раса (въз основа на превод от санскрит на 

трактата Абхинаядарпана на Нандикешвара)“ се състои от увод, пет глави, 

заключение, библиография и приложения от 1 до 4. Обемът на дисертационния 

труд е 317 страници, от които 238 страници са основен научен текст. В 

дисертацията са включени схеми, фигури и таблици, изработени от автора. 

Списъкът с използваната литература обхваща 104 заглавия, включително 42 

броя електронни източници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 02.06.2015 г. от 16.30 

часа в зала 20 на ЦИЕК, бул. „Тодор Александров“ № 79. Материалите по 

защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ЦИЕК. 
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1. Характеристики на дисертационния труд 

1.1. Обект и предмет на изследването 

Настоящата научна разработка представя техниките и практиките на 

театралната презентация абхиная (abhinaya) в качеството им на инструмент за 

екстериоризация на значения и емоционални състояния, съгласно описанието, 

изложено в трактата Абхинаядарпана (Abhinayadarpaņa) на Нандикешвара. 

Употребата на абхиная се свързва най-напред с драмата и театъра на санскрит, 

изключително популярно аристократично изкуство в древна Индия, което 

постепенно започва да запада около  IX–X век за да изчезне окончателно към 

XII–XIII в. По-късно абхиная продължава съществуването си в архаичния 

театрален формат кутияттам (kūṭiyāṭṭām), в хибридния, от типа танцово-

театрална драма катхакали (kathākaļi), в различните стилове на индийския 

класически танц, както и в съвременни жанрове, в частност танцово-театрални и 

индийското популярно кино. 

Дисертационният труд се явява продължение на магистърската ми 

дипломна работа „Бхаратанатям (bhāratanāṭyam) – поетика и естетика на 

древно-индийския класически танц”, защитена в НБУ през 2009 г. Докато 

последната разглежда чисто техническите аспекти – усвояване на предписаните 

в писмените източници движения на частите на тялото и практическата им 

употреба, настоящото изследване се фокусира върху същността и аспектите на 

сценичната презентация абхиная като  комплексен механизъм за целенасочена 

екстернализация и пренос към зрителя на основните естетически емоции, 

закодирани в драмата.  

Научният ми интерес към проблема възникна съвсем естествено в 

продължение на практиката ми на танцьор на стила бхаратанатям и беше 

конкретно свързан с факта, че трактатът Абхинаядарпана е познат на всеки един 

танцьор, независимо дали индиец или не, докато Натяшастра (Nāṭyaśāstra) – 

един трактат несравнимо по-авторитетен от Абхинаядарпана в сферата на 

театралното изкуство, в повечето случаи е познат в общи линии за танцьорa 

индиец, докато не-индиецът – обратно, в повечето случаи не е информиран за 

съществуването на такава разработка. 
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Интересът към предмета е продиктуван също така от факта, че към 

момента, както сочи проучването ми, отсъства цялостна научна разработка, 

систематизираща и консолидираща знанието по темата на изследването, 

изключително актуална в контекста на съвременното развитие на 

перформативните изкуства и опитите им за креативен прочит на архаичните 

ритуалистични практики.  

 

Обект на изследване в дисертацията е абхиная – кодифицираните в 

древните трактати техники на сценична презентация, използвани в класическия 

санскритски театър, както и в средновековните и съвременни перформативни 

изкуства.  

 

Предмет на изследването са сценичните техники и практики абхиная в 

качеството им на инструмент за сигнификация на значения, пренос на смисли, 

значения, послания и екстернализация на естетически конфигурации, 

импликирани в драматургичния текст.  

Предметът на изследването, съдейки по изворите, очевидно е бил 

добре изучен в древността. По ред причини обаче на един по-късен етап, част от 

знанието за него се е трансформирало в неявно, а в съвременността самият 

предмет се проявява в нови променени исторически, социални и географски 

условия, които промени също се явяват един от аспектите на настоящото 

изследване.  

Анализът на източниците от една страна разкрива изобилна 

информация за системата техники и практики абхиная, както и за употребата ѝ в 

театралната презентация, но също така поражда и множество въпроси, на които 

търся отговор и интерпретирам в светлината на натрупания фактологичен 

материал и максимално изчерпателна информация. Голяма част от тях обаче, не 

биха могли да получат еднозначни отговори. 

Причините за това могат да се търсят на първо място в архаичността на 

техниките абхиная и във вероятния им произход от ритуалните практики на 

древните арии, както и в хронологическата отдалеченост на изследваните 

източници от настоящия момент. 
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За съжаление един огромен период от развитието на сценичната 

презентация абхиная остава напълно непрозрачен от изследователска гледна 

точка. От писмената фиксация на най-ранните авторитетни извори, 

Натяшастра и Абхинаядарпана, почти до началото на XIX в. промените
 
 в 

развитието на комплекса техники не са регистрирани писмено, а от 

съвременният му вид е очевидно, че такива е имало, и то съвсем не малко.   

Причините за липсата на каквито и да било писмени източници, 

датирани от гореспоменатия период, според мен, се коренят най-вече в 

консервативната и резистентна към промени индийска традиция знанието в 

областта да се предава само в рамките на определени родове, нещо повече – 

целенасочено да се пази затворено и достъпно само за определена общност – 

тази на актьорите, респективно танцьорите. В това отношение, днес, макар да 

има изобилие както на публикации, посветени на индийските класически 

сценични изкуства, така и от видеоматериали, може да се каже, че положението 

не се е променило драстично. Знанието продължава да се предава от учител на 

ученик, предимно устно, и под една или друга форма да се пази в рамките на 

една ограничена общност. 

 

 

1.2. Цели и задачи на изследването 

Основна цел на изследването е да бъдат реконструирани и описани 

моделът и механизмите, по които с инструментариума на абхиная дадено 

значение, емоция или настроение се конструират, сигнифицират и сценично 

екстернализират, като на практика се превръщат в сценичен продукт, чието 

крайно предназначение е да провокира у реципиента емфатичен отклик на 

априорно заложена в драматургичния текст естетическа конфигурация, 

наречена раса (rasa).  

На второ място разработката си поставя за цел да консолидира, 

преосмисли и надгради знанието за абхиная като кодифициращ инструмент за 

сценична презентация в сравнение със сценичната игра в западните театрално-

танцови жанрове, както и да добави към това знание релевантна информация 

за актуалното състояние на предмета в новите условия – битуването му в 
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експериментални кроскултурни танцово-театрални формати и популярното 

индийско кино.  

Конкретните задачи, които настоящият дисертационен труд си поставя, 

са селектирани така, че с разрешаването им той да допринесе в максимална 

степен за постигане на определените цели, а именно – реконструкция на 

модела и механизмите, посредством които с инструментариума на абхиная 

сценично биват екстериоризирани чувствени и емоционални състояния, както и 

да систематизира, обобщи и модифицира знанието по проблема: 

1. Превод, анализ и коментар на наличния понастоящем текст на 

трактата Абхинаядарпана на Нандикешвара, с фокус върху предмета.  

2. Съпоставка и анализ на приликите и разликите между текстовете от 

Натяшастра и Абхинаядарпана в общите им от гледна точка на предмета на 

изследването сечения, при което се изхожда от предположението, че 

Натяшастра е по-древният от двата текста. 

3. Анализ на процеса на екстернализация на чувствени и емоционални 

състояния в светлината на съвременните концепции на западната психология на 

емоциите. Ключови прилики и разлики между абхиная и сценичната игра, 

използвана в западния тип театрално-танцови жанрове. 

4. Проследяване накратко на рефлексията на абхиная във форматите 

приемници на санскритската драма – кутияттам, катхакали, индийски 

класически танц. 

5. Проследяване накратко на рефлексията на абхиная в съвременни 

крос и транскултурни експериментални танцово-театрални формати и в 

популярното индийско кино.  

Предложеният дисертационен труд би могъл да намери както 

теоретично, така и практическо приложение, което считам за едно от основните 

му достойнства. Той може да послужи като основа, източник или референция за 

научни изследвания в няколко различни сфери: санскритска драма, индийски 

класически танц, индийско кино, театър и др. Също така може да се използва 

като помагало или референция за всички, занимаващи се с класически 

индийски танц или стил „Боливуд“ в България от гледна точка на по-

задълбоченото осмисляне и разбиране на инструмента абхиная във всичките му 

аспекти, а впоследствие и неговото усвояване. Естествено разработката би 
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представлявала и интерес за всеки, занимаващ се с какъвто и да е друг вид танц 

или форма на сценично изкуство, тъй като от гледна точка на съдържание, 

структура и методология комплексът сценични техники абхиная безспорно 

представлява изключителна ценност и би бил от голяма полза за всеки 

практикуващ танцьор, респективно актьор с оглед усъвършенстване на неговата 

сценична игра. 

Именно практическата насоченост на настоящото изследване смятам за 

един от най-силните аргументи в полза на необходимостта от подобна 

разработка на български език.  

 

2. Обхват и методология на изследването  

Проблемът абхиная притежава най-общо три измерения – усвояване и 

усъвършенстване на техниките и практиките, включени в комплекса и описани в 

изворовите съчинения, от една страна, последващото им прилагане от актьора 

за сценична кодификация на раса, от друга и на трето място, рецепцията на 

абхиная от страна на расика
1
 (rasika), който е не просто зрител, но и участник в 

сценичното производството на раса.  

Настоящото изследване се фокусира предимно върху втория аспект на 

проблема, а именно използването на техниките и практиките абхиная за целите 

на сценичната екстернализация на раса – онази предварително заложена в 

драматургичния текст естетическа конфигурация, която се предполага да бъде 

„вкусена“ от зрителя в края на спектакъла. Проблемът за рецепцията на 

абхиная, принципно е извън обхвата на изследването и няма да бъде 

разглеждан в детайли, освен в някои случаи, когато пряко касае поведението на 

предмета.  

Отговор на поставените въпроси ще се търси основно в рамките на два 

изворови текста – трактатите Натяшастра и Абхинаядарпана, като се приема, 

че Натяшастра е по-древният от двата текста. И двата не са преведени на 

                                                           
1 Естет, ценител. 
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български език с изключение на глава VI от Натяшастра, посветенa на 

теорията за естетическото внушение раса
2
. 

В подкрепа на изводите и заключенията си се основавам и на 

приложението на абхиная в класическия танцов формат бхаратанатям, 

съхранил в значителна степен техниките и практиките на комплекса, точно така 

както са описани в  трактатите Абхинаядарпана и Натяшастра.  

Очертаната по такъв начин рамка на изследването очевидно налага 

един предимно последователно съпоставителен подход към предмета, както и 

изисква търсене на общи полета с редица други науки като културология, 

културна антропология, етнология, естетика, философия, психология, семиотика, 

театрознание, кинознание, наука за комуникациите и др.  

Доколкото дисертационният труд определя абхиная като кодифициращ 

инструмент за сценична презентация, съвсем не единствено приоритетен или 

типичен за източните култури, развитието му се осъществява в гранични 

хронотопи – между сценичната и ежедневната знаковост, между източното и 

западното разбиране за актьорска игра, общото и различното помежду им, като 

най-иновативният  аспект на изследването, в опит за обективен преглед на 

съвременния статус на техниките, представя съхранените аспекти на абхиная 

там, където те, в една или друга степен, повече или по-малко успешно битуват 

понастоящем – в пресечната точка между традиция и актуалност. 

Прилаганите в процесите на проучване, анализ и синтез 

научноизследователски стратегии са интердисциплинарни, което освен 

необходимите задължителни познания в областта на индологията, изисква и 

запознаване с методите и знанието на горе споменатите относими към 

предмета дисциплини от сферата на хуманитаристиката. 

В  хода на изследването интердисциплинарният подход е приложен и 

развит в няколко насоки: 

 проблемът за екстернализацията на емоционалните състояния е 

анализиран по няколко направления: от гледна точка на традиционната 

индийска теория на естетиката, на няколко от школите в рамките на 

                                                           
2 Превод на български под заглавие „Вкусът на изкуството. Произход и развитие на индийската 
естетика“, Милена Братоева, 2011. 
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индийската класическа философия, както и на западната психология на 

емоциите и в частност философия; 

 невербалните компоненти на абхиная са разгледани през призмата на 

съвременната наука за комуникациите; 

 направен е опит за осмисляне на образността с използване на абхиная, 

генерирана при съвременните експериментални образци на танцово-

театралните жанрове от гледна точка на понятията мултимедийност и 

интерактивност.  

 

Интердисциплинарният подход се оказва от една страна по-труден за 

следване, тъй като изисква придобиването и прилагането на знания и от други, 

извън индологията области. От друга страна той дава възможност за по-

глобален поглед върху проблема, което ми се струва доведе и до синтезиране 

на по-адекватни и по-задълбочени заключения.  

Подходът, освен че се оказа резултатен, е и повече от актуален, като 

отговаря напълно на съвременните насоки и тенденции при театрално-

танцовите формати, особено в контекста на съвременните експериментални 

визуално-сценични образци, които са все по-често интерактивни и 

мултимедийни, както и все по-склонни да заимстват, адаптират и модифицират 

разнокултурни техники и практики. 

Методологическият базис на изследването като цяло съчетава анализа 

като основен метод със сравнителния подход към двата изворови текста. 

Научните методи, използвани в настоящата разработка, са няколко: общо 

теоретични – метод на абстрахирането, анализ и синтез, метод на 

моделирането; общо емпирични – наблюдение, сравнение и експеримент, 

основани на личен опит като практикуващ танцьор на класическия формат 

бхаратанатям; частни – общо лингвистични (предоставен е превод на трактата 

Абхинаядарпана от санскрит на български език), когнитивно-лингвистични, 

литературно-исторически, сравнително-съпоставителен, анализ и критически 

коментар на съдържанието на текст, както и в частност дискурсен анализ и 

контент анализ.  
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На така дефинираните предмет и обхват на изследването е подчинена и 

неговата архитектоника, която се разгръща в два основни плана: диахронен 

(вертикален) – проследяване на развитието и тенденциите в процеса на 

еволюция и консервация на техниките и практиките от комплекса абхиная от 

драмата на санскрит до съвременните танцово-театрални образци, включително 

индийското кино, където тя съвсем удобно битува, макар и в един по-опростен 

и отклоняващ се от описанията на изворите вариант. И синхронен 

(хоризонтален) – изследва състоянието на абхиная като комплекс от 

взаимосвързани и взаимообусловени елементи в опит за реконструкция на 

модела и механизмите за екстернализация на естетически емоции в контекста 

на изследването. 

 

 

3. Актуалност на проблема 

Темата на настоящия дисертационен труд е посветена на един актуален 

не само в областта на индологията, а и изобщо на театралната наука проблем – 

есктериоризацията на емоционални състояния и предаването им към зрителя с 

цел едно по-различно от ежедневното, естетическо преживяване – както за 

изпълнители, така и за публика.  

Настоящата разработка, считам, представлява интерес и е иновативна 

от още една гледна точка, а именно – актуалността на темата в съвременния 

контекст и тенденция на развитие на синкретичните перформативни изкуства 

към транскултурност – заимстване на елементи от разнокултурни формати, 

чието смесване и взаимно проникване резултира в появата на сценичен 

продукт, интегриращ компоненти от различни култури и същевременно отвъд 

тях – едновременно пост-модерен, актуален и запазил архаични модели на 

внушение.  

В този смисъл ще си позволя да изразя мнението, че проблемът 

абхиная не е достатъчно добре изследван, особено що се отнася до неговия 

актуален статус, а именно битуването на техниките, под една или друга форма, 

фрагментарно или изцяло, в съвременни експериментални кроскултурни 

танцово-театрални образци, както и в индийското популярно кино, където 



13 

 

присъствието на кодифицираната сценична презентация е значителна и 

съществена част от почти всяка кинолента.  

Не мога да не отбележа също така, че във връзка с настоящото 

изследване, и в процеса на предварителното проучване и практическо 

изучаване на комплекса абхиная, най-интересно и атрактивно за мен се оказа 

неговото съвременно състояние, а именно миграцията на техниките към 

формати, коренно противоположни на автохтонните, където, подложени на 

динамична трансформация и модификация, те бавно и постепенно се адаптират 

към чужди за тях среда и условия, участвайки в създаването на един нов 

транскултурен феномен, спрямо който понятия като „граници“ и „идентичност“ 

се оказват нерелевантни. 

Подчертаният ми интерес към актуалното състояние на предмета на 

изследването бе продиктуван не само от факта, че се заех с изследването му в 

условията на все по-нарастваща популярност на индийската култура у нас и по 

света, но най-вече поради дълбокото ми убеждение, че всяка подобна 

разработка, независимо колко древни са изворите, на които се основава, може 

и би било хубаво да се „огледа“ в настоящето, да открие своята рефлексия в 

него и в това се състои нейната най-голяма ценност. 

Имайки предвид казаното, смятам, че едно по-задълбочено изследване 

по въпроса би допринесло за съхранение на комплекса абхиная и значимостта 

му, не само в рамките на индийската традиция, но и от гледна точка на 

миграцията на техниките към съвременния транскултурен танцово-театрален 

континуум и индийското кино. За да стане възможно задълбоченото изучаване 

на проблема в неговото съвременно състояние обаче, е необходимо преди това 

да бъдат изследвани систематично и задълбочено предишните етапи в 

развитието на комплекса абхиная, за което надявам се, настоящата разработка 

дава своя скромен принос. 
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4. Структура и съдържание на дисертационния труд 

Съдържанието на дисертационния труд е структурирано по следния 

начин:  

Увод.  

Глава 1: Трактатът Абхинаядарпана. 

Глава 2: Абхиная съгласно Натяшастра и Абхинаядарпана: 

Сравнителен анализ на релевантните текстове. 

Глава 3: Абхиная: компоненти, инструментариум и потенциал за 

експресия на чувствени и екзистенциални състояния.  

Глава 4: Рефлексията на абхиная в театралните и танцово-театралните 

формати наследници на санскритската драма – кутияттам, 

катхакали и индийски класически танц. 

Глава 5: Рефлексията на абхиная в експериментални крос и 

транскултурни сценични формати и в индийското популярно кино. 

Заключение. 

Библиография.  

Приложения (1–4). 

 

Увод 

Уводът на дисертационния труд запознава с темата на изследването и  

въвежда проблемите, свързани с употребата на техниките и практиките от 

комплекса абхиная като кодифициращ инструмент за сценичната 

екстернализация на естетически емоции. В него се очертават обхвата, 

параметрите, целите и задачите на изследването, определят се границите 

между обекта и предмета, общите направления, по които ще се осъществи 

изследването, подходът към него, както и научните методи, които ще бъдат 

използвани при анализа. Уводът съдържа също така реконструкция на научната 

традиция по въпроса, посочва изворите на изследването, както и научните 

разработки на изследователи, поставили в центъра на научните си разработки 

проблематика, непосредствено или индиректно свързана с поставената. 

Основавайки се именно на научната традиция по въпроса, уводът разяснява 
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актуалността на поставения проблем и обосновава  необходимостта от подобно 

изследване на български език. 

Глава 1. В тази глава е изложена основната информация относно 

съдържанието, структурата, обема, тематичния обхват, авторството, 

датировката и значимостта на изворовия текст Абхинаядарпана, който се счита 

за втори по значимост след Натяшастра трактат от гледна точка на 

съхранените от древността до днес на територията на индийския субконтинент 

класически театрални и танцово-театрални формати, наследници на сценичната 

драма на санскрит. Традиционно авторството му се приписва на Нандикешвара, 

макар да липсват неоспорими доказателства за действителното съществуване 

на такава историческа личност. 

Най-широко приетата сред учените датировка на текста е сравнително 

широката времева рамка III в. пр. Хр.–III в. сл. Хр. , макар че според някои 

изследователи „съществуването на работата в сегашната ѝ форма и фиксиран 

вид преди V в. сл. Хр. е съмнително, макар доказателствата, че ядро на текста е 

съществувало, да могат да се проследят в един доста по-дълъг период от време 

назад” (Гхош 1957: 32). 

Трактатът е публикуван за пръв път през 1874 г. с превод на телугу на 

Мадабхуши Тирувенкатачари, а през 1917 г. излиза и първият превод на 

английски език под заглавие The mirror of gesture на Ананда Кумарасвами. 

Превод на Абхинаядарпана на български език към момента не е публикуван. 

Заглавието на трактата бива най-често превеждано като „Огледало на 

жестовете“, но според мен значенията, с които думата „жест
3
“, с произход от 

латински, е навлязла и се употребява в българския език, а именно „движение, 

най-често на ръцете, с което се придава по-голяма изразителност на речта или 

се изразява чувство, желание“ и подчинено: „изразително движение, най-вече 

на ръцете“ представят само един компонент от по-широкото семантично поле 

на термина абхиная.  

Абхинаядарпана се състои от 324 шлоки (śloka), композирани в една 

единствена глава. Текстът е компактен, еднороден и систематично 

структуриран, а стилът на изложението – пределно лаконичен. Тематично 

                                                           
3 От латински „gestus” – начин на движение на тялото, стойка, осанка, поведение. 
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трактатът обхваща сравнително широк диапазон от теми, свързани с танцово-

театралното изкуство –  произход на театъра, характеристики на театралния 

персонал (театрален директор, актьори, танцьори, сценичен директор), някои 

особености на театралните сцена и зала, сценичната презентация абхиная – 

движения на частите на тялото (главни, второстепенни и спомагателни), 

включително позициите на ръцете, видовете погледи и израженията на лицето, 

както и вариативните им употреби за сигнификация на различни значения и 

емоции съобразно конкретната сценична ситуация. Текстът е изложен под 

формата на инструкции и правила с практическа насоченост: систематично и 

методично авторът дефинира различните техники от комплекса абхиная и дава 

инструкции относно изпълнението и употребата им в танцово-театралния 

дискурс. Предназначен е за хора, подготвящи се за експерти в областта на 

танцово-театралното изкуство.  

Въпреки общата тема – теорията и практиката на театралната наука в 

древна Индия – Абхинаядарпана и Натяшастра  са несъизмерими като обем и 

разработеност на обхванатата тематика. Наличният текст на Натяшастра се 

състои от 6000 строфи, дефиниции и коментари в проза, композирани в 36 (в 

някои редакции 37) глави. В този смисъл би могло да се каже, че 

Абхинаядарпана представя една по-кратка версия на Натяшастра. За разлика 

обаче от последния, който полемизира върху широк диапазон от свързани с 

театралната теория и практика теми, Абхинаядарпана третира една по-

ограничена част от тях с фокус върху технико-практическите аспекти на 

драматичната продукция и актьорското сценично изпълнение – 

комуникативните техники и практики за сценична презентация, различните 

аспекти на абхиная като средство за предаване на значения, послания и чувства 

към зрителя. 

Текстът е ценен извор не само като паметник, фиксиращ състоянието на 

танцовото изкуство през периода, но и от гледна точка на формата си – 

наръчник или ръководство, даващо прецизни, систематични и методични 

инструкции на потребителя  – танцьора или актьора, как точно да изпълнява 

движенията и при какви сценични ситуации те следва да бъдат използвани. 

Очевидно е, че авторът е бил не просто наблюдател, а активно практикуващ 

танцовото, респективно театралното изкуство.  
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От самия формат, както и от структурата и организацията на текста 

могат да бъдат направени и някои изводи относно методиката на обучение на 

танцьора в древността – най-напред вероятно са били изучавани позициите на 

ръцете, след това движенията на стъпалата, на краката, на страните, гърдите, 

раменете, на главата, очите, веждите и така от горе надолу в посока към 

включване на все повече и повече части на тялото и усложняване на 

движението като цяло. Последното предположение се потвърждава в пълна 

степен от съвременните методики на обучение по индийски класически танц.  

Съхраненият редактиран вариант на трактата е интересен и чисто 

лингвистично, най-вече поради огромния брой културни реалии, съдържащи се 

в него – намирането на точни езикови съответствия на подобни лексикални 

единици не е никак лесна задача. По тях също така би могло да се съди за 

фазата на развитие на езика през епохата, както и въз основа на това да се 

правят някои предположения относно датировката на текста. 

Трактатът притежава определена ценност и от културологична гледна 

точка, тъй като в него са инкорпорирани и спомагателни, с оглед на поставения 

проблем сведения, както и периферна информация за различни аспекти на 

живота и обществената система, и изобщо за културните кодове в древна 

Индия. Не на последно място заслужава да се отбележи, че дори в съвременен 

прочит текстът съвсем не звучи антикварно – напротив, той е така жив, 

увлекателен и забавен, както вероятно e бил и в древността.  

В първата глава на дисертационния труд е включен също така 

предложеният превод на текста на трактата Абхинаядарпана на български език 

(с транслитерираният текст като Приложение 3 към дисертацията). Коментарът 

на текста от гледна точка на проблематиката на изследването е много важна 

част от изследването и основен базис за направените в първата глава изводи. 

В заключение са обобщени основните трудности при превода на текста 

от санскрит на български език, най-вече с оглед на факта, че една част от 

лексиката в превода е запазена на оригиналния език.  

 

Глава 2. Първата част на втората глава представя съдържанието на 

Натяшастра в главите, свързани с абхиная. Авторството на съхранения 

понастоящем текст на Натяшастра по традиция се приписва на Бхарата Муни и 
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се датира най-често в широката времева рамка III в. пр. Хр–III в. сл. Хр. Според 

повечето изследователи обаче той най-вероятно е компилирал съществуващи 

по-ранни интерпретации, към които е добавил някои собствени постановки и 

коментари.  Трактатът е основен извор на сведения за театъра на санскрит и е 

считан за най-пълното съчинение по драматургия в древния свят.  Огромният по 

обем, композиран на класически санскрит текст, представя театралната теория и 

практика в древна Индия във всички възможни аспекти – божествения произход 

на театъра, характеристики на театралната сграда, подготвителни церемонии, 

сценична презентация, правила на прозодията, музикално оформление и 

инструменти, драматургичен текст, успех на спектакъла, разпределение на 

ролите, организация на театралната трупа, изиквания към публиката, произход 

на театралното изкуство на земята и прочее. Съчинението, освен че съдържа 

указания относно действителните театрални практики през епохата, предлага и 

митологично обяснение за произхода на театъра в древна Индия, чиито корени 

могат да се проследят до древните ритуални практики, изпълнявани в 

сакралния хронотоп на ритуала от жреци, обучени в необходимите умения – 

рецитация, жестикулиране, пеене и подобни на танцувални движения. Като 

формат представлява ръководство или наръчник по театрална теория и 

практика, очевидно предназначен за хора, подготвящи се за експерти в 

театралната наука. Интерес от гледна точка на плана на изразяване 

представлява дискурсът, поставен в следната рамка: група мъдреци задават 

въпроси на Бхарата относно театралнате наука, а неговите отговори съставляват 

останалата част от корпуса на текста. Най-авторитетният и единствено съхранен 

от древността коментар на Натяшастра е Абхинавабхарати на Абхинавагупта 

(950–1020). 

Изложението на трактата, съвсем закономерно предвид 

калейдоскопичния тематичен обхват и обемът му, е много по-пространно, 

обстойно и детайлно в сравнение с изложението в Абхинаядарпана. Поставяйки 

си за цел да се фокусирам главно върху текстовете, третиращи абхиная, се 

сблъсках, напълно естествено с оглед на по-скоро синтетичния метод на Бхарата 

(за разлика от аналитичния на Абхинаядарпана), с трудността еднозначно да 

диференцирам техниките и практиките абхиная от други аспекти на театралната 

теория и практика. За да избегна евентуално рестриктивно представяне на 
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обхвата на техниките абхиная, респективно редукция на значението и 

употребите им в контекста на театралната наука, както и с оглед на следните 

факти: 

 разликата в хронологизацията на двата текста от гледна точка 

на разяснението на описанията и употребите на абхиная, 

свързани с относими аспекти на театралната теория и практика, 

описани от Бхарата;  

 безспорният и едноличен авторитет на трактата Натяшастра в 

областта на театралната наука;  

 поставената цел за консолидация на знанието по проблема,  

представям накратко дори главите от Натяшастра, които, макар и свързани с 

абхиная индиректно, са израз на определено отношение към модуса на 

изследването.  

Втората част на същата глава представя съпоставителен анализ на 

релевантните текстове от Натяшастра и Абхинаядарпана, посветени на 

сценичната презентация, като акцентът е върху общото и различното между тях. 

За краткост на изложението квантитативният анализ на ключовите особености 

на двата текста, свързани с абхиная, е представен в схематичен (като 

представителна извадка е използвано изложението на стъпките пада в двата 

трактата – фиг. 2 и 3) и табличен вид (сравнителната табл. 2 представя една 

голяма част от основните характеристики на двата трактата). 

 

Глава 3. Третата глава е основна  за дисертационния труд – в нея 

сценичните техники и практики абхиная и потенциалът им за експресия на 

екзистенциални и чувствени състояния, са разгледани в светлината на няколко 

различни гледни точки.  

В първата част на третата глава подробно са описани и разяснени 

компонентите и инструментариумът на абхиная съгласно древните източници. 

Специално внимание е обърнато  на невербалните аспекти на сценичната 

презентация, които, както се оказа в процеса на изследването, във форматите-

приемници на санскритската драма се явяват преобладаващи. Поради тази 

причина последните са разгледани накратко и от гледна точка на съвременната 

наука за комуникацията. 
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Разяснени са също така особеностите на абхиная в отличие от 

западното разбиране за актьорска игра, а именно: силно конвенционализирано 

средство за сценична презентация, детерминирано от дълготрайна, все още 

жизнена традиция и стриктно подчиняващо се на съответните естетически 

канони; емфазисът е поставен върху стилизирания език на тялото и в частност 

върху лицеизраза, чрез които към публиката се сигнифицират значения, 

предават се послания и емоционални състояния; презентационната система 

използва стандартизирани, кодифицирани и фиксирани техники, които 

предоставят на публиката код за разкодиране на представения 

театрален/хореографски материал; характеризира се с условност и 

интерактивност. 

Във втората част на същата глава проблемът за екстернализацията 

на ментални и емоционални състояния е разгледан в светлината на актуалните 

концепции на съвременната западна психология на емоциите. В контекста на 

темата на дисертацията този подход беше избран по няколко причини: 

пестеливостта на древните трактати откъм конкретни сведения относно процеса 

на  екстернализация на ментални състояния, особено що се отнася до 

сатвикабхава (sāttvikabhāva) – класифицирани от Бхарата в самостоятелна 

група, за разлика от останалите, „обикновени“ състояния; фактът че индийските 

философски текстове не съдържат детайлни описания на емоциите и като цяло 

не се занимават с емоцията като самостоятелна категория; с оглед на нивото на 

развитие на западната психология, по-продължителната опитност в областта на 

изследването на емоционалните състояния, обособяване им в отделно 

направление, на изучаването на което се отделя специално внимание. 

 Значителна част от текста е посветена на описание на основните 

характеристики на емоционалните и менталните състояния, на фините разлики 

между емоция, чувство, настроение и афект, както и на участието им в 

психологическия профил на менталните състояния, на различните 

класификации, подходи при изучаването и теории за генезиса на емоциите, като 

без претенциите да бъде изчерпателна, си поставя за цел по-скоро да очертае 

извънредно широките граници на проблема съгласно съвременната психология 

на емоциите, в опит за привличане на вниманието върху факта колко сложен 
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процес представлява всъщност обективизацията дори на най-„обикновеното“ 

чувствено състояние.  

В смисъла на горе казаното са описани обобщените модели, процесите 

и механизмите на обективизация на емоции, чувства и настроения, както и 

физиологичните им проявления.  

Специално внимание е отделено на фациалното, постурално, 

жестикуларното и вокалното изразяване на емоцията, като имащи 

непосредствено отношение към предмета на изследването.  

В третата част на третата глава се разглежда накратко концепцията 

за емоциите в индийската класическа философия – от гледна точка на школите 

няя-вайшешика (nyāya-vaiśeṣika), веданта (vedānta), самкхя-йога (sāṅkhya-yoga), 

локаята (lokāyata) и будистката философска традиция с фокус върху 

емоционални състояния, разглеждани като основни и в западната и в източната 

традиции, както и върху термините, кореспондиращи на западните „емоция“ и 

„когниция“.  

Обща характеристика на индийските философски школи, включително 

будистката, е, че те, поради сотериологичната си природа с фокус върху 

постигането на освобождение, споделят мнението, че психологическото 

явление, обозначавано като „емоция“ в западната философия следва да бъде 

елиминирано, тъй като се явява основно препятствие по пътя към мокша 

(mokśa). Освен това нито една от индийските философски школи, за разлика от 

повечето западни, не се стреми към „емоция без когниция“ като самоцел. В 

действителност според индийската философия състоянията, разпознавани от 

западната като „когниции“, също трябва да бъдат премахнати като следваща 

пречка към освобождението. 

Четвъртата част на третата глава представя фундаменталните 

постановки на доктрината за естетическата опитност и модела на Бхарата за 

производството на раса. Специално внимание е отделено на екстернализацията 

и ролята на сатвикабхава в процеса на индукцията на раса – от гледните точки 

на Натяшастра и на съвременната психология на емоциите.  

В петата част на същата глава са разяснени  приликите и разликите 

между ежедневна и сценична емоция, техните функции и роля в ежедневния и 

сценичния комуникативен акт. Направен е опит за реконструкция на модела на 
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екстернализация на ментални и емоционални състояния за сценична цел с 

оглед на темата на изследването.  

Шестата част на същата глава разглежда някои съвременни 

постановки, методи и практики относно обучението и уменията на съвременния 

актьор да обективизира чувствени състояния.  

 

Глава 4. Макар и вероятно загубени в първоначалния си автентичен 

вид, с отмирането на санскритския театър, техниките и практиките от комплекса 

абхиная са съхранени от традицията във форматите-приемници на 

санскритската драма – кутияттам
4
 (kūṭiyāṭṭām), катхакали (kathākaḷiḥ), както и 

донякъде в разновидностите на индийския класически танц.  

Първата част на четвъртата глава представя накратко рефлексията на 

абхиная в архаичния театрален формат кутияттам.  

Презентацията в кутияттам е силно фиксиран и структуриран процес 

и се основава на постулираните от трактата Натяшаста театрални конвенции 

– представлението се състои от определен брой сегменти, които са строго 

фиксирани, непроменяеми и които в крайна сметка обуславят до голяма 

степен общата експресивност на постановката, включително от гледна точка 

на екстернализацията на естетически емоции.   

Според експертите в областта сценичната презентация в кутияттам е 

съхранила четирите основни аспекта на абхиная: вачика (vācika, вербален), 

ангика (āṅgika, физически), сатвика (sāttvika, психологически) и ахаря (āhārya, 

приложно–декоративен). Акцентът при презентацията на формата е върху 

езика на жестовете на ръцете (hastābhinaya, хастабхиная) и сценичната игра 

посредством движенията на очите и погледа (netrābhinaya, нетрабхиная), 

които чрез фини нюанси разкриват на зрителя мислите и емоциите на героите. 

При вокалната дистрибуция на текста актьорите мъже използват стилизиран 

метод на драматична артикулация, при който емоциите се изразяват чрез 

тонални вибрации на гласа. Тази специфична техника представлява имитация 

на традиционната, използвана при изпълнение на ведическите химни. 

Усложненият грим заедно с обемната корона, различните украшения, 

орнаменти и атрибути, представляват на практика знаково–цветови модел със 

                                                           
4 Букв. от малаялам – „комбинирана, смесена игра“. 
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символика, рефлектираща основни качества, характеристики и особености на 

персонажа. 

Втората част на същата глава разглежда употребата на абхиная в 

катхакали (kathākaļi) – хибриден, групов формат от типа танцова драма, 

високо стилизиран от гледна точка на актьорска игра, костюми и грим.  

Презентацията катхакали е почти изцяло театрално-конвенционална, 

като реалистичната е ограничена само до няколко определени типа 

персонажи. Важна роля в представлението катхакали играят танцовите 

фрагменти. Освен декоративен и чисто ритмичен, танцът често се използва и 

като естествено продължение на диалога, за усилване и подчертаване на 

определено чувство, като по този начин съществено допринася за внушаване 

на целевата емоция, закодирана в текста на песента. 

Един от най-интересните аспекти на катхакали е усложненият 

кодифициран грим на лицето, част от ахаряабхиная (āhāryābhinaya), чиято 

цветова символика представлява код за разчитане на определена 

информация за персонажа. Актьорите катхакали обикновено носят върху 

главите си огромни пъстроцветни, подобни на корони украшения, изработени 

от дърво и/или плат. Костюмите, с които са облечени, са също необичайно 

уголемени, обемни и натоварени с определена цветова символика в 

зависимост от персонажа.  

Характерна черта на формата, е, че от арсенала на средствата за 

експресия е изключен вербалният аспект – вачикабхиная (vācikābhinaya) – 

актьорът катхакали не говори – посланията на пиесата се предават към 

зрителя изцяло невербално – посредством жестовете на ръцете, езика на 

тялото, израженията и мимиките на лицето и посредством ритмичен танц. В 

отсъствие на аспекта вачикабхиная – вокализацията на текста, център на 

драматичната експресия за актьора катхакали е лицето, върху което са 

разположени най-изразителните основни части на тялото – очите и устните, 

чиито движения следват стриктно канона на Натяшастра. Усвояването на 

лицеизраженията за изобразяване на емоционални състояния (наречени 
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навараса
5
), които са изключително театрално преувеличени, е ключовата и 

най-трудна част от обучението на актьора.  

Третата, последна част на тази глава се фокусира върху 

използването на абхиная в индийския класически стил бхаратанатям 

(bhāratanāṭyam).  

Бхаратанатям е танцов формат, който притежава определен 

потенциал за драматична експресия. Композициите са основно три вида – 

чисто ритмичен декоративен танц, който не изразява и не внушава никакъв 

определен смисъл, послание или настроение; хореографии, при които 

декоративни танцови сегменти се редуват с такива, при които със средствата 

на абхиная се кодифицира текст в стихотворна форма (шлока); композиции, 

които са сравнително бавни – включените в тях ритмични фрагменти са 

спорадични, те се състоят предимно от сценична сигнификация на текст и при 

тях абхиная съставлява почти 90% от хореографията. Последните притежават и 

най-силен потенциал за екстернализация на определено постоянно чувство 

(стхаибхава), което впоследствие да се развие и индуцира у зрителя 

кореспондентната доминантна емоция раса.  

В бхаратанатям на практика са съхранени основно два аспекта на 

абхиная – ангикабхиная (aṅgikābhinaya) и сатвикабхиная (sāttvikābhinaya), 

като последният се използва в много редки случаи – за изобразяване на 

сатвикабхава се изисква изключително майсторство, чистота и съвършенство 

на техниката, а подобни танцьори днес са голяма рядкост. Освен това 

относително кратките композиции като цяло не притежават потенциал за 

развитие на съсредоточено сценично действие, необходима предпоставка за 

експресията на сатвикабхава. От друга страна танцьорът или танцьорката не 

говорят на сцената и не изпълняват сами песента, за целта в оркестъра е 

включен певец – следователно вачикабхиная, вокалната репрезентация, също 

е елиминирана от блендата на абхиная. Тежестта при сценичната експресия се 

поема предимно от езика на тялото: изражението на лицето, движенията на 

тялото и жестовете на ръцете, като се използват  няколко метода в зависимост 

от вида на композицията: падартхабхиная (padārthābhinaya) – чрез 

                                                           
5 Букв. „девет раси“. Именно така са наречени деветте специфични изражения на лицето на актьора, 
всяко от които изобразява конкретна раса. 
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стилизирани и кодифицирани жестове на ръцете, движенията на частите на 

тялото и лицеизраза се сигнифицира значението на отделната дума; вакяртха 

абхиная – (vākyarthābhinaya) презентация, при която чрез частите на тялото се 

комуникира значението на цяло изречение. Методът вакяртхабхиная се счита 

за по-труден, тъй като притежава по-висок драматичен потенциал и 

следователно е по-вероятно по време на спектакъла да се изисква 

изобразяването на преходни ментални състояния. Освен методите 

падартхабхиная и вакяртхабхиная в съвременния класически танц се 

използва и трети метод, наречен санчари (sañcāri, букв. „бродене, обикаляне“) 

– танцът е съсредоточен само върху един стих от песента, който се повтаря 

отново и отново на фона на различни музикални тонове, като интерпретацията 

на стиха всеки път е различна – от гледна точка на използваните жестове на 

ръцете, движения на частите на тялото, изражения и мимики на лицето. 

 

Глава 5. Последната, пета глава на дисертацията се фокусира върху 

актуалното състояние на техниките абхиная и си поставя за цел да формулира 

някои общи изводи относно промените, регистрирани в хода на съхранение на 

абхиная във времето, от гледна точка на миграцията на техниките и практиките 

от комплекса в посока към транскултурния театрално-танцов континуум, както и 

в посока от театралната сцена към големия екран.  

В първата част се разглеждат накратко заемането и употребата на 

техниките и практиките от комплекса в съвременни експериментални крос и 

транскултурни сценични формати, търсещи една по-различна естетика в опит за 

иновативен прочит на традицията.  

Подходите при имплементация на техниките абхиная в такива 

спектакли, според мен са основно два – аналитичен и синтетичен. При първия 

„буквалистично“ се заимстват определени техники от индийския класически 

танц и се представят под акомпанимента на западен тип музика или обратно – 

хореографии на базата на елементи от класическия или модерен балет се 

презентират на фона на класическа индийска музика. В този тип спектакъл 

елементите на различните култури, използвани в хореографията, са лесно 

разпознаваеми, различими и разграничими. 
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При синтетичния подход в поставяната хореография се заемат и 

съчетават отделни, често дребни и фини елементи на техники от двата типа; 

използваната музика обикновено е авторски синтез на традиционна, 

примесена с иновативни компоненти. Крайният продукт е интерактивен 

композитен спектакъл, съвременен като визия, звучене и цялостно 

въздействие, като същевременно запазва основни архаични техники на 

внушение. Абхиная, такава каквато е описана в древните наръчници, не се 

използва в чистия си вид. Присъства фрагментарно сценичната игра с частите 

на тялото – определени позиции на ръцете, пъргави, отривисти и геометрично 

издържани в пространството движения, изцяло подчинени на ритъма. По 

важен, струва ми се обаче, е фактът, че тук много силно присъства идеята за 

абхиная – тенденцията към усложненост, съвършенство и чистота на 

техниките, чиято крайна цел е внушаването на определена устойчива 

естетическа емоция.  

Втората част на петата глава проследява накратко съхранението и 

употребата на сценичните техники и практики абхиная в индийското 

популярно кино с фокус върху „Боливуд масала“, което разбира се, не 

изключва използването на абхиная и в други образци на жанра. Характерни 

особености на поджанра са константното присъствие на песни и танци като 

естествено продължение на диалога или сценичната ситуация, при това 

представляващи значителна част от кинолентата, както и тенденцията към 

нарастваща употреба на думи, фрази и цели изречения на индийски английски 

(хинглиш) в диалозите и филмовите песни. 

Използването на техниките от комплекса абхиная в индийското 

популярно кино е особено прозрачно в танците и песните, неизменна част от 

филма. Филмовият  танц, особено при по-старите киноленти, е хореографиран 

по модела на индийския класически танц, танците, изпълнявани  от 

дворцовите куртизанки или фолклорния танц. Изразителността на танца често 

е решаваща за предусещане на бъдещото развитие на наратива, а експресията 

посредством езика на тялото и лицеизраза на практика обективизира 

наративното и емоционално послание на репликите, песента и танца в 

индийския филм. Актьорът умело използва нюансите при изобразяването на 

деветте естетически конфигурации раса за комуникиране на преходи от едно в 
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друго чувствено състояние: например от колебание към възбуда при 

съблазняващия танц.  

Експресивността на актьорите в индийското популярно кино е 

впечатляваща и коренно различна от използваната при западния тип актьорска 

игра. Тази разлика според мен се основава на използваните средства за 

експресия, заети от абхиная. Дори там, където тя е вариативна, модифицирана 

и отклоняваща се от канона – идеята за абхиная неизменно присъства, 

прозрачна в типичните жестове на ръцете, движенията на очите, веждите, 

шията, различните видове погледи, израженията на лицето, както и като цяло в 

рязкостта и отривистостта на движенията с акцент не върху мускулите, а върху 

ставите, върху геометричните фигури, описвани от частите на тялото. 

Ангикабхиная е от ключово значение особено за изкуство като киното, 

предназначено не единствено и непременно за индийска публика. В актуалния 

си вид – модифициран и уестернизиран
6
 съобразно зрителската аудитория, 

този аспект на абхиная позволява дори на разнокултурния зрител, непознаващ 

каноните на Натяшастра, нито историите от индийската митология, да 

разгадае обемно-пространствените метафори на тялото на танцьора, 

същностна парадигма на сценичното изкуство, и да го накара да откликне 

емоционално. 

Една от основните характеристики, които отличават индийското кино от 

западното е перформативният метод, основаващ се на раса. Той бива зает в 

индийското кино от сценичната драма на санскрит и е много ясно отличим при 

по-голямата част от образците в жанра. От гледна точка на киното негова 

ключова особеност е, също както и при драмата, че се фокусира предимно върху 

качеството на естетическото преживяване – от една страна като преживявано от 

героя, и от друга – като предавано посредством техниките абхиная от актьора 

към зрителя.  

Уместно е да се отбележи също така, че езикът на жестовете (позициите 

на ръцете, hastābhinaya), както и значителна част от движенията абхиная, 

възпроизвеждани с други части на тялото, съвсем не са приоритет единствено 

                                                           
6 Самото кино като жанр е инвенция на западната култура. В случая под „уестернизация“ се има 
предвид навлизането в експресията на индийското кино на елементи, чужди на автохтонната 
култура. 
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на песента и танца във филма. Няма данни в обучението по сценично 

майсторство на индийския актьор да са включени техниките абхиная – вероятно 

те са част само от обучението по индийски класически танц, но на екрана биват 

използвани от актьорите и по време на диалога или монолога и са лесно 

идентифицируеми в който и да е индийски популярен филм. Едва ли би било 

пресилено да се каже, че именно те – различните видове погледи, движенията 

на веждите, типичните поклащания на главата, както и голяма част от не 

сложните асамюта
7
 (asaṃyuta) жестове на ръцете, са носители на 

неповторимата експресивност на индийското кино, дори в онази част от 

кинолентата, в която не са включени музика и танц. 

 

            Заключение. В заключителната част са изложени изводите от 

изследването на техниките и практиките на сценичната презентация абхиная, 

които обобщават частните изводи, направени в отделните глави на научната 

разработка. 

Чрез анализа на текста и коментара на трактата Абхинаядарпана, 

изложен в първата глава, се установява, че знанието по въпроса в периода на 

писмената фиксация на трактата бива излагано вече в един по-компресиран 

вариант, в сравнение с предходния текст по темата Натяшастра – може би с 

оглед на това, че очевидно съществува авторитет, постановяващ основни 

теоретични принципи в областта (Натяшастра), а може би поради факта на 

постепенно отделяне на танцовите от театралните жанрове. 

Заключението от тази част на изследването е, че въпреки очевидно 

важната роля на всички аспекти на абхиная в сценичната драма на санскрит 

(особено на сатвикабхиная), съгласно изложението на Бхарата в Натяшастра, 

в по-късния етап от развитието им изглежда е установима тенденция към 

фокусиране върху ангикабхиная – езикa на жестовете, позициите и движенията 

на частите на тялото и лицеизраза, все още не съвсем отчетлива в светлината на 

различните спекулации относно датировката на двата текста, както и 

референциите към други източници от периода.  

                                                           
7 Жестове изпълнявани с една ръка. 
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Въз основа на идентифицираните сходства и различия между текстовете 

от Абхинаядарпана и Натяшастра, посветени на абхиная, предмет на втората 

глава на дисертацията, и анализа им се стига до синтез на следните хипотези:  

В хода на диахронното развитие на техниките и практиките от 

комплекса абхиная са отчетливо проследими две тенденции: 

 Обща – от усложняване към опростяване на фóрмата и 

респективно към отделяне на чисто танцовия и танцово-

театралния формати от театралния, както и на профилиране и 

обособяване на професията на танцьора от тази на актьора. 

 Частна – подчинена на общата, тенденция: 

редукция, вероятно постепенна, на броя на 

компонентите на абхиная до ангикабхиная.  

Най-голямото съвпадение между системите на Натяшастра, 

Абхинаядарпана и актуалната днес, е в полето на позициите на ръцете: 

понастоящем в стиловете на индийския класически танц се използват почти 

всички жестове, описани в Натяшастра и Абхинаядарпана, но също и известен 

брой такива, които не фигурират в нито една от двете системи.   

В третата глава на изследването, посветена на реконструкцията на 

модела на екстернализация на емоционални и чувствени състояния, се стига до 

следните заключения: 

Екстернализацията на чувствени състояния е сложен, прогресивен 

(колкото по-трудна е сцената, толкова по-високо ниво на концентрация е 

необходимо) физически и психически процес, обусловен както от особеностите 

на сценичната игра абхиная, описани по-горе, така и от индивидуалността на 

актьора и включва следните подпроцеси: 

1. Актьорът интернализира репликите на текста (диалог, монолог или 

песен). Трябва да се отбележи, че правейки това, той междувременно 

се движи, презентира, изобразява или сигнифицира, или казано по друг 

начин интернализира и сценичното пространство.  

2. Актьорът екстернализира значенията на думите и изреченията, 

посланията на текста и емоционалните състояния, импликирани в него, 

предавайки ги към зрителя: 
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 Посредством езика на тялото – физическа манифестация, чисто 

техническа презентация: не всички сценични движения са пряко 

свързани с предаване на чувства и емоционални състояния, 

понякога те просто сигнифицират обекти, идеи, представи и прочее; 

 Интерпретация – откриване смисъла на съобщението и 

комуникирането му към зрителя от гледна точка на героя – 

едновременно физическа и ментална експресия; изисква 

определено ниво на концентрация; 

 Съзнателна експресия – чрез съсредоточаване и силна 

концентрация на мисълта – ментална манифестация: действията се 

извършват от частите на тялото, но понеже се предполага те да 

предават към зрителя определени емоции, това изисква полагане 

на съвсем целенасочени, съзнателни усилия от страна на актьора. 

3. Описаните етапи протичат повече или по-малко едновременно, 

формирайки агрегатен процес, в протежение на който използваният от 

актьора език на тялото и изобразяваните от него ментални състояния 

биват пречупени през неговата собствена индивидуалност – характерни 

физиологични особености, личностни качества, способности и умения: 

първо, в съответствие с нивото му на сценично майсторство и боравене 

с кодифицирания език на тялото и второ, съобразно неговото умение да 

се идентифицира с героя си. 

Относно проблема сатвикабхава – Бхарата твърди, че единствено за 

тяхното сценично отиграване е необходимо полагането на специално, 

целенасочено и фокусирано мисловно усилие, на основание на което той ги 

класифицира в самостоятелна група, диференцирайки ги по този начин от 

всички останали ментални състояния. Според съвременната психология обаче, 

всяко едно ментално състояние включва и полагането на умствено усилие като 

компонент – с други думи отиграването на сатвикабхава протича по начин, 

подобен на което и да е от останалите чувствени състояния. Единственото 

обяснение за обособяването на сатвикабхава в самостоятелна група би било 

отчитането на интензитета на съзнателното усилие, полагано от актьора при 

презентацията, а именно, че за сценичното представяне на сатвикабхава е 
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необходима особено силна концентрация на мисълта и още по-целеустремено 

поведение от необходимото за отиграване на „обикновените“ емоции. 

Разбира се непременно трябва да бъде отчетен фактът, че хилядолетия 

след писмената фиксация на трактати като Натяшастра и Абхинаядарпана, 

въпреки очевидния напредък в областта на познанието като цяло, новите 

технологии, уреди и методи за проучване, измерване и експеримент, 

съвременната психология все още не успява да изясни какво точно 

представляват емоциите, какъв е механизмът на пораждането им, каква е 

точната интеррелация между емоция и когниция в профила на индивидуалните 

емоционални състояния. От само себе си се налага изводът, че да се отговори на 

въпроса как те биват обективизирани от актьора, особено вегетативните 

реакции, за целите на един сценичен спектакъл, би било поне също толкова 

сложно. 

Резултатите от анализа на употребата на техниките и практиките 

абхиная в диахронния процес на развитието им от санскритската драма до 

формати-приемници, предмет на четвъртата глава, потвърждават хипотезата за 

трайна тенденция от усложняване към опростяване, както и тенденция към 

постепенна редукция на броя на компонентите на абхиная до ангикабхиная и 

сатвикабхиная, а в съвременния формат – индийския класически танц във 

всичките му разновидности – единствено до ангикабхиная. 

Разгледаните в петата глава примери и резултатите от анализа в голяма 

степен също подкрепят казаното по-горе. При извършения анализ ясно се 

откроява тенденцията към заимстване, фрагментарна и рудиментарна употреба 

на елементи от аспекта ангикабхиная в съвременни експериментални крос и 

транскултурни танцово-театрални образци. За разнокултурния зрител 

сценичната игра с частите на тялото, по обективни причини, се оказва най-

прозрачният, разбираем, и не на последно място най-атрактивният аспект на 

изпълнителската презентация. 

Презентационните техники и практики абхиная са частично съхранени и 

в образци от индийското популярно кино, като продължават да се използват 

успешно, без изглед да бъдат трайно и изцяло заместени от релевантни западни 

театрални техники, въпреки задълбочаващите се процеси на уестернизация и 

глобализация при образците от жанра. 
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5. Авторска справка за приносите на дисертационния труд 

Основните приноси на дисертацията могат да бъдат формулирани по 

следния начин: 

 

1. Реконструкция на модела и механизмите, посредством които с 

инструментариума на абхиная става възможна сценичната 

екстериоризация на основните естетически емоции, априори заложени 

в драматургичния текст. 

2. Консолидиране, обобщаване и модифициране на знанието по 

проблема, в това число за неговото актуално състояние и миграцията на 

техниките и практиките от комплекса абхиная в актуални формати като 

експериментални крос и транскултурни танцово-театрални образци и 

индийското популярно кино. 

3. Анализ на процеса на екстернализация на емоционални състояния от 

гледна точка на съвременната психология на емоциите. 

4. Преводът от санскрит на български език на трактата Абхинаядарпана, 

който към момента е преведен само на два съвременни 

индоевропейски езика – хинди и английски. Преводът е представен в 

Глава 1.  

5. Изготвен транслитериран вариант на текста на трактата 

Абхинаядарпана, (Приложение 3), също предложен за първи път. 

6. Сравнителен анализ на релевантните текстове от Натяшастра и 

Абхинаядарпана, посветени на абхиная, какъвто към момента липсва 

на български език.                                                                                  

7. Очевидната практическа насоченост на изследването и 

предназначението му за практикуващи сценични изкуства – танцьори и 

актьори.  

8. Проследяването, макар и накратко, на проблема в диахрония:  от 

санскритската драма до непосредствените формати-приемници – 

кутияттам, катхакали и индийския класически танц, в частност 

стилът бхаратанатям. 
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9. Иновативен аспект на изследването е проследяването на употребата на 

техниките абхиная от гледна точка на миграцията им към съвременни 

експериментални танцово-театрални образци и в индийското 

популярно кино, анализът на актуалното им състояние и 

формулирането на някои общи изводи относно промените, 

регистрирани в диахронния процес на развитие, адаптация, 

модификация и консервация на сценичната презентация. 
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