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Увод 

Плейбек тетърът като мост между актьорството и Психодрамата 

 

„изкуството е развитие-  

безкрайно търсене и догонване на най- светите мечти  

на човека за съвършенство чрез самопознание“. 

                                                                                                                  Елисавета 
Сотирова  

(в предговора към „Празното пространство”, Питър Брук) 

 

 Ангажирана съм с театъра от както се помня. Едни от първите ми детски 

спомени са зад кулисите- прах, декори, въжета и... магия. Докато учех в 

НАТФИЗ бях убедена, че единственото което искам е да играя- всеки ден, 

по цял ден. Подготовката ми там беше задълбочена, тежка, но много 

градивна. За различните подходи и методи на подготовка на актьора ще 

разкажа в първа глава. Още докато учех имах „катарзистни” моменти, в 

които усещах, че се променям като личност, че осъзнавам неща, които са 

били скрити за мен. Но всичко това оставаше вътре в мен и не достигаше 

пълнотата на преживяването, мисля си сега от дистанцията на времето. 

Още тогава имах усещането, че има звено, което липсва в подготовката на 

актьора. 

След като завърших имах нужда от нови знания и умения, чувствах че е 

време да се развивам и в друга посока и да разширя хоризонтите си.  Така 

стигнах до идеята да запиша  магистратурата  „Артистични психо- 

социални практики” към НБУ и Червената къща. За мен откритието, че 
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има такова нещо като Психодрамата на Морено беше възраждащо, 

вълнуващо и отвори пред мен цял един нов свят. Ще разкажа повече за този 

метод в четвърта глава. Литературата, която започнах да чета ме 

объркваше, радваше, променяше. Разбрах, че има още много видове театър, 

освен тези които познавах до момента. До тогава не бях чувала за Плейбек 

театър, Форум театър, Невидим театър, Спонтанен театър, Социодрама. 

Разбрах, че всеки един тях е интересен и ценен сам по себе си. Още в края 

на първия семестър в мен се зароди идеята, че всичко това са неща, които 

могат да са изключително полезни за актьора и твореца като цяло. Знаех, че 

тези методи и практики не са популярни  в средите и че много малко хора 

от изкуството ги използват.  Към края на обучението си исках да създам 

актьорска група за личен опит, в която да изследваме и изпробваме тези 

практики. Говорих на приятелите ми, те ме изслушваха, но не бяха 

отворени за експерименти, по- скоро това, в което се опитвах да ги 

ангажирам, ги плашеше. И аз посърнах. Все още бях убедена, че 

българските студенти, актьори, режисьори, преподаватели имат нужда от 

психологически тренинг, от групи по психодрама, от специална и 

професионална подкрепа по пътя на личното и професионално 

израстване. Но не знаех как мога да достигна до тях. Трябваше да минат 

четири години, докато идеята узрее в мен и намери правилната почва, за да 

започне да расте. Участвах в едно представление, режисирано от мой 

приятел. Там  се запознах с група млади и много талантливи артисти. 

Предложих им да им преподам Плейбек театър, с цел развитие на 

актьорски и личностни качества и създаване на екип, който да прави 

алтернативен театър. (За историята на Плейбека, какви са принципите и 

характеристиките му ще разкажа подробно в трета глава). Те се съгласиха. 

Не мога да кажа, че целият процес е бил лесен, плавен и без напрежение. 
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Но въпреки недоверието, което всеки от тях носеше в началото, самата идея 

на Плейбек театъра така ги завладя, че в един момент не беше сигурно кой 

иска повече това да се случи- аз или те. Освен творческото развитие, което 

всеки един от тях претърпя, се случиха и много личностни промени у 

участниците, за които ще разкажа в шеста глава. Там ще можете да 

прочетете и за техните преживявания и впечатления от процеса. Те самите 

отчитат тренинга като много ценен и полезен както за професионалния, 

така и за личния си живот. Шеста глава е посветена именно на това 

въздействие, което Плейбек опита оказва.  

По време на репетициите всички бяхме свидетели на трансформацията и 

на самата група. Макар участниците да се познаваха от преди имаше много 

изненади и открития, дори за хората които бяха най- близки един с друг. В 

пета глава ще разкажа как Плейбек тренинга, чрез методите му за 

подготовка, въздейства много положително за сплотяване на самата група и 

за създаване на една толерантна, спокойна и разбираща среда за работа. 

След като репетирахме два месеца решихме да се срещнем с публиката. 

Беше вълнуващо и плашещо. Отзивите бяха добри и това ни насърчи. 

Продължихме да репетираме и усъвършенстваме работата си. И така до 

сега. Ще разкажа  някои истории от наши представления в трета и шеста 

глава.   

Все повече сме завладяни от магията на Плейбек театърът не само заради 

уменията, които придибиваме, но и заради въздействието, което той оказва 

на хората от публиката. След като започнахме да играем активно много 

бързо това, което правим се разпространи сред  студентите по актьорско 

майсторство. След представления ме питаха може ли и те да участват и има 
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ли начин да направя уъркшоп за тях. Вече знам, че това е напълно 

възможно.  

Плейбек театърът е ценен метод за подготовка на актьора, защото тренира  

необходимите качества, които са му нужни на сцената. И то по забавен, 

игрови и почти незабележим начин. Освен това в дългосрочен план е най- 

добрият мост между Психодрамата и актьора, за който тази дума звучи  

много страшно и дори отблъскващо. Джонатан Фокс казва, че най –добрият 

Плейбек актьор е този, който познава себе си. Затова с групата направихме 

и един психологически тренинг. За  положителните резулти от него ще 

разкажа в шеста глава. Те го приеха радушно и работиха с желание, защото 

за тях това вече не е нещо странно и далечно, а необходимост, за да могат 

да си вършат добре работата. Това е моето желание- да достигна до колкото 

може повече студенти и актьори, за да могат сами да се убедят в ползите от 

тези методи. В тези ползи аз съм напълно убедена най- вече от личния си 

опит. Знам, че само когато ги изпиташ през себе си можеш да се увериш и 

да ги приемеш. Плейбек тетаърът е театър на спонтанността, креативността 

и разбирането. И според мен артистите в България имат нужда от неговите 

дарове.  

Мотивацията ми да напиша тази дипломна работа също е свързана с това, 

че няма литература на български по въпроса. Има една книга на Камелия 

Йотова. Книгите на Джо Салас и Джонатан Фокс не са преведени на 

български. В интернет не може да се открие много. Реших, че е нужно за 

целите на моята работа в бъдеще подробно да опиша всичко, което знам и 

научавам по темата, за да може който прояви интерес по- бързо и лесно да 

се запознае с идеята, начина на работа и ползите, които носи.  



7 
 

Глава 1 

Подготовката на актьора- школи и методи 

 

                                                „...Актьорите ....са конспектът на времето ни,  

неговият летопис в съкратено издание” 

„Хамлет”, У. Шекспир 

 

 

Актьорът е единственият от творците, който не разполага с друг 

инструмент, освен със себе си. Шекспир още в „Хамлет” отчита факта, че 

„да се свири на себе си” е значително по сложно от това да изпълниш 

мелодия на флейта. 

Освен това както отбелязва Дидро в прочутия “Парадокс на актьора” той не 

е нито арфа, нито цигулка, нито вилончело- той няма специален присъщ 

нему акорд- той взима акорда и тона, подхождащи на партията му и умее 

да изпълнява всякаква партия.(15, стр.531) 

Гротовски допълва тези идеи като казва, че „актьорът е творец, модел и 

творение наведнъж”. 

Актьорската професия е най- необлагодетелствана от изкуствата, защото е 

най- податлива на дилетанство. Никой не би помислил да изсвири 

симфония на Бетовен без да може да свири на пиано, но всеки би могъл да 

излезе и да „изиграе нещо”. Разбира се, възможно е на сцената да се качи 

абсолютно неподготвен човек и да „срази” публиката, но това едва ли би 

могло да се случи втори път, защото ще е плод на моментно вдъхновение, а 



8 
 

не на съзнателен психофизически тренинг. За да постигнеш истински 

живот на сцената и да можеш да го повтаряш колкото пъти е нужно, е 

необходима сериозна подготовка. Дени Дидро казва още, че актьорът, 

който играе обмислено, изхождайки от познанията си за човешката 

природа, като си помага с въображението и паметта си, ще бъде единен, 

еднакво съвършен във всички представления.(15, стр.502) Звучи сякаш е 

казано днес, а не през 18ти век. Постигането му, обаче, е въпрос на 

изследване и до сега от много велики умове в областа на актьорското 

майсторство. 

Моята учителка по актьорско майсторство, Мария Ганева, която ме е 

обучавала в НАТФИЗ, пише в своята книга „Подготовката на актьора”(9), 

че когато е на сцената актьорът става обект на вниманието на зрителя- това 

е особен вид стрес, с огромна интензивност, който е близо до паниката и 

следва загуба на всички познати ориентири. Всичко, което организмът 

възприема при нормален режим на работа, се „смачква” под влиянието на 

вътрешното преустройство на организма, който в този момент се защитава 

от стреса. От тук следва, че специфична и много важна способност на 

актьора е да може да запази цялостността на своето поведение и 

индивидуалността си в условията на стрес. Да се научи организмът да 

работи естествено в противоестествените сценични условия, е възможно 

посредством опита и навика. В нашия клас ние бяхме обучавани методично 

и последователно по различни школи и с различни техники и като цяло се 

докоснахме до най- доброто от световния опит. В изминалите десет години 

оттогава съм се запознала с множество автори- практици и сама съм 

практикувала професията. Обогатила съм знанията си и с литература по 

психология, която често е пренебрегвана в актьорските среди. Голяма част 
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от школите и методите, за които ще разкажа, съм преминала в собствената 

си подготовка за актриса и употребявам активно като преподавател по 

актьорско майсторство.  

В актьорските среди е популярно да се казва, че когато човек започва да се 

учи на актьорко майсторство, той трябва наново да се научи да ходи, да 

говори, да вижда, да чува, да общува, да мисли и да възприема. И това е 

самата истина.  Но това е възможно само, ако актьорът притежава 

„творческо сценично самочувствие”- терминът е на „бащата” на 

актьорското майсторство Константин Сергеевич Станиславски (1863- 1938).  

Достигането до това самочувствие е част от проблема за съзнателна 

регулация на организма. 

В края на 18 век Дени Дидро поставя въпроса за обучението на актьора, но 

практическите опити в тази посока се случват много по- късно. До края на 

18 век актьорите са работели по „вдъхновение” и всеки един е имал 

собствен начин да се справя с различните предизвикателства, които 

сценичното присъствие поставя. Школите и училищата по актьорско 

майсторство, които се появяват по- късно наблягат на декламаторското 

изкуство и работа по пиеси, в които често учителят изиграва дадената 

сцена, а ученикът послушно повтаря. До Станиславски актьорът е бил 

изпълнител- „марионетка”- неговата функция е била да предаде идеите на 

автора максимално изразително без да влага нищо от себе си. След 

Станиславски актьорът заема заслуженото си място на основният разказвач 

на сценичният разказ и начинът, по който прави това стои в основата на 

различните актьорски практики и теории. В театъра на 20 век нова е и 

функцията на режисьора. Той се заема с всички аспекти на 

представлението. Все повече режисьорът на 20 век достига до идеята за 
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актьорът като съ-автор на спектакъла. Появява се съзнанието за ценността 

на връзката режисьор- актьор. Някои актьори, които имат силно 

интензивна връзка с режисьора, се превръщат в център на създаването на 

нова естетика. (Ричард Чеслак в бедния театър на Гротовски например). 

 Тренингът като подготовка на актьора се появява за пръв път края на 19 и 

началото на 20 век. Тази идея се заражда първо при К.С. Станиславски. 

Първоначално тя била свързана с откриване на елементите на професията: 

внимание, мускулна свобода, въображение, темпоритъм, и др. Така 

възникнали упражненията с въображаеми предмети. Идеята на 

Станиславски била, че транформацията на предметите- възникналият във 

въображението на нов образ на предмета- променя актьора физически и 

психически. Станиславски пише за необходимостта да се направи 

физическият апарат на актьора фин, гъвкав, точен, ярък и пластичен, - 

каквито са капризното чувство и неуловимият живот на духа на ролята, 

които той изразява.(9) Великият педагог казва: „няма изкуство без 

преживяване..., то започва там, където чувството влиза в своите права”. 

Само истинската актьорска емоция може да развълнува зрителя и затова 

усилията всички актьори, режисьори и педагози са към овладяване и 

достигане до точната емоция за всяка сцена. Станиславски отчита и 

изключително важната роля на въображението. Той е категоричен: ”Или 

трябва да развиете въображението си, или да слезете от сцената!”. Той е 

популярен с това, че за него единственият смислен театър е този в който 

присъства „животът на човешкия дух”. 

Станиславски найстойчиво търсел път към създаването на такъв тренинг, 

който да доведе до особена организация на подсъзнанието, което да 

позволи естествено и неволево да се създадат условия за органично 
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действие. Както казва руският режисьор В.Мейерхолд за работата на 

Станиславски в  Художественият театър- там се ”...достигна виртуозност в 

смисъл на жизнена правда и естествена простота на изпълнението”(21). 

Търсенията на Станиславси продължават през целия му живот и на 

неговите открития се опират всички следващи поколения актьори, 

режисьори и педагози. 

Ричард Болеславски (американски актьор и педагог, работил и в Русия, 

учител на Лий Страсберг) е един от първите преки ученици на 

Станиславски в Америка, който пренася „системата” в САЩ. Той казва, че 

обучението на актьора се състои от три части: първата е овладяването на 

тялото, на целия физически апарат-всеки мускул, всяка вена. Втората част е 

обучението на интелекта и културата. Той смята, че може да се събеседва 

относно Шекспир, Молиер, Калдерон само с образован актьор, който е 

наясно за какво са се борили тези мъже и какво е направено в света на 

театъра, за да бъдат играни техните пиеси. Според него за да си актьор 

трябва да познаваш историята на рисуването, скулпурата и музиката. 

Актьорът трябва да познава и анатомията на човешкото тяло. 

Третата е обучението и тренирането на душата- най-важната за 

драматичното действие. Актьорът не може да съществува без душа, която е 

достатъчно развита, за да постигне всяко действие или промяна още при 

първата команда на своята воля. Работата за тази част включва 

усъвършенстване на следните умения: пълен контрол върху петте сетива в 

различни въображаеми ситуации. Усъвършенстване на паметта на 

чувствата, паметта на вдъхновението и вглъбяването, паметта на 

въображението и накрая визуалната памет. (35) 
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Полският експериментатор Йежи Гротовски (1933-1999) също доразвива 

търсенията на Станиславски. След него продължава и последователят му 

Еуженио Барба. Гротовски търсел преобразяването на човека при което 

„изчезва бариерата между мисълта и чувството, душата и тялото, 

съзнанието и подсъзнанието, вижданията и инстинктите, сексът и мозъкът. 

Ако актьорът- казва той- успее да го направи той достига пълнотата.” 

Театърът на Гротовски във Вроцлав, Полша не съществувал заради 

създаването на театрална продукция, той търсел ново ниво за развитие на 

възможностите на актьора, с което провокирал световен интерес. Актьорите 

на Гротовски достигали в играта си до съвършена „прозрачност”, 

свръхрефлективност и уникална „отдаденост на момента”. В 

педагогическия процес Гротовски не говори за обучение по актьорско 

майсторство, а за „раждане на човека”. Развива се не просто психофизиката 

на човека, но и най- важното- неговата личност. В резултат освен 

развитието на първоелементите на актьорската техника (слово, пластика, 

импровизация, взаимодействие и т.н), но и безпрепятствено реализиране на 

вътрешните психически импуси и изхода им навън, преодолявайки 

физиологичните прегради (тяло, реч, психически бариери). За Гротовски 

сърцето на театралното изкуство е личната и сценична техника на актьора. 

Неговата цел е тренинг, който да доведе до елиминиране на съпротивите 

на актьорския организъм срещу психическите процеси. Резултатът е актьор 

с изключителна концентрация, необикновена артикулация и с 

необикновена прецизност и богатство. Общото между подхода на 

Гротовски и Станиславски е усилието да се помогне на актьора да живее по 

–истински на  сцената. 
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Актьорът на Гротовски владее тялото и гласа си до съвършенство и 

експериментира с изразните си средства. Упражненията за подготовка на 

актьора при Гротовски са свързани с продобиване гъвкавост, сила и 

подвижност на тялото и гласа. Той казва, че цялото ни тяло е система от 

резонатори и всички тези упражнения са за разширяване на нашите 

възможности. Ние говорим импулсивно, благодарение на контакта с нещо 

или някого. Различните пози на ръката променят резонанса на гласа. 

Движенията на гръбначния стълб също влияят върху резонанса. 

Невъзможно е това да бъде контролирано с мозъка. (12, стр.123) Актьорът 

при Гротовски не се сдобива с „кутийка с фокуси” или не получава рецепта 

за всички области, а унищожава бариерите, търси „върха и тоталността”. 

Питър Брук (британски режисьор, р.1925) казва, че Гротовки е единствен и 

неповторим и че след Станиславски той е единственият, който се е посветил 

да изследва актьора. Той го нарича още „фантазьор, който също преследва 

свещена цел”. Брук въвежда идеята за „Мъртвия театър” и „Свещения 

театър”, като първият той сравнява с „отегчения до смърт човек”, който 

предизвиква у нас чувство на съжаление, че този човек не  е на върха на 

своите възможности. „Свещеният театър” Брук определя като там „където 

невидимото става видимо”. Английският режисьор работи с актьорите като 

се съсредоточава върху това, че „за да може да предаде намеренията си, 

които нямат видим израз той се нуждае от съсредоточаване, от воля; трябва 

да призове всичките си емоционални резерви; има нужда от смелост, от 

ясна мисъл”. В неговата практика няма набор от упражнения и техники. Те 

се измислят наново и развиват във връзка с всеки отделен проект.  

Питър Брук се увлича и от идеите на Антоан Арто, който е известен с 

Театъра на жестокостта. Според Брук, той също говори за „Свещен театър”, 
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като се е стремял към нещо абсолютно- театърът като място за 

свещенодействие. Според Питър Брук причината Арто никога да не 

постигне собствения си театър, е че силата на неговата идея е в това, че  

никога не може да бъде постигната. Антоан Арто се превръща в 

провокация за много театрални практики и теоретични концепции. Той 

пледира за театър, който търси и открива собствения си език, отличаващ го 

като изкуство от другите. Според него „сцената е физическо и конкретно 

място, което изисква да бъде запълнено и да бъде заставено да говори на 

собствения си, конкретен език.” В заключенията му прозира идеята за 

изкуството на актьора като тотален акт, на сцената той трябва да присъства 

и действа с цялото си същество. Арто не оставя конкретен метод за 

подготовка на актьора, но оставя визии и метафори, които  въздействат и 

провокират множество изявени твотци на театъра от втората половина на 

20 век.  

Лий Страсбърг (американски педагог, популяризирал метода на 

Станиславски в САЩ), допълва тези идеи като казва, че великото актьорско 

майсторство е не само импулс, а „истинска връзка между импулса и 

неговото изразяване”.  Емоционалната памет (при Станиславски 

„афективна памет”), заема централно място в американския метод- 

творческата интерпретация на Ли Страсберг на системата на Станиславски. 

Той счита за изключително важни релаксацията и концентрацията. Има 

множество негови упражения за овладяване на тези елементи. Той смята, че 

за да се концентрираш, първо е необходимо да се отпуснеш, защото в 

обратния случай се напрягаш (в старанието си да се концентрираш)  и това 

напрежение блокира тялото, а после и творчеството. Например 

упражнението да извършваш физическо действие бавно, а да говориш 
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бързо и обратното. Упражнението „песен и танц” според Страсбърг е много 

подходящо за първоначална работа с начинаещи. Актьорът избира песен, 

която трябва да изпълни по различен начин, от този по който е свикнал. 

Целта е да изпее песента по необичаен начин, след това се добавя и танц. 

Страсберг забелязал как при всички актьори това упражнение въздействало 

особено- някои започвали ида плачат, други а се меят, трети да треперят. 

Според американският педагог това упражнение позволява да се открие 

какво става в човешкото същество и дава ключ за по нататъшна работа с 

него.(26, стр.206) 

В основата на неговият тренинг е „паметта на усещанията”. Той превръща 

емоционалната памет в техника на създаване на спектакъла, наречена 

„заместване” (substitution). Техниката се състои в припомняне на случай от 

собствения живот, довел актьора до преживяването на емоция, подобна на 

тази която преживява персонажа в дадения момент.  Заместват се не само 

чувства, но и образът на партньора,  важни сцечнични предмети и др. 

Страсберг смята, че не е важно това, за което актьорът мисли, а това, което 

той изразява. Независимо до колко има връзка с преживяванията на 

персонажа, щом спомен или мисъл въздействат по необходимия начин,  те 

са подходящи за работа в дадения момент. Днес е нормално да се смята, че 

тази техника е нещо, с което всеки добър актьор разполага и прибягва до 

нея  винаги, когато му е нужно. 

Популярно упражнение на Страсберг  е „Джибриш”- двама актьори на 

сцената общуват по дадена задача, като говорят на измислен език. 

Уникално е да се наблюдава как когато актьорът наистина знае какво казва- 

всичко се разбира. Не разбираш думите, но всъщност разбираш всичко, 

което той иска да каже. Аз употребявам това упражнеие често, защото то е 
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ясен показател за това, че текстът, думите в театъра не са най- важното. 

Най- важното е  какво искаш да кажеш с този текст, какво си мислиш докато 

говориш. И когато си си категоричен в това, което казваш няма значение 

дали говориш на “джибриш” или български- посланието винаги достига 

целта си. 

Основната подготовка на актьора включва тренинг на елементите: 

възприятие (сетивност), въображение, внимание, мускулна свобода, 

темпоритъм. Всеки елемент се тренира с отделни упражнения. Освен това е 

нужен тренинг на взаимодействието (общуване), както и тренинг на 

физическото действие като линия (кинолента на вижданията), процесът на 

мислене като линия. След като тези елементи са овладяни се преминава 

към ролеви тренинг- тренингът на превъплащението и тенингът на жанра.  

Последователността на прилагане на тези елементи е съществена за тяхното 

овладяване. Първо начинаещият трябва да освободи и овладее тялото, гласа 

си, да изучи спецификите на собствения си инструментариум. За да 

достигне до тренирането на взаимодействието с партньора, той първо 

трябва да е овладял спецификите на собственото си актьорско присъствие. 

Тренингът на физическото действие е съществен с това, че тренира  освен 

умение за провеждане на продуктивно и целенасочено действие на сцената, 

а също така и процесът на мислене на актьорът на сцената. В животът за нас 

това е маханичени несъзнаван  процес, но на сцената актьорът трябва да 

има вътрешната реч, която съответства на мисълта на персонажа в момента 

или отгооваря на конкретното действие, което се извършва. Например 

нетренираният човек, ако трябва да каже на сцената „Днес ще бъде топло” 

най- вероятно мисълта му ще е заета  с това как изглежда, ще си повтаря 

репликата, за да не я забрави, ще мисли къде да сложи ръцете си и т.н., а 
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после по най- бързият начин ще каже нужния текст и най- вероятно ще 

побърза да се скрие от погледите на хората от публиката. Ако трениран, 

обучен и владеещ психофизиката си актьор има същата задача той на 

първо място ще усети температурата в момента, ще си помисли колко е 

топла сутринта и ще си спомни за това какво има да прави през деня. Ще си 

припомни друг топъл ден, когато е правил еди какво си. Ще мисли какво да 

си облече и т.н., докато достигне до казването на репликата ще е преминал 

през това, което се случва с всички нас, когато живеем- мислим, усещаме, 

чувстваме, получаваме неочаквани асоциации. Независимо дали този 

процес ще продължи пет секунди или пет минути- той е това, което 

събужда истинският живот у актьора и съотвено – на сцената.  Аз давам 

пример изваден от контекста, вариантите са много, но целта е у актьорът да 

има реална мисъл, насочена към това което се случва на сцената. 

Независимо дали ще е етюд, измислен от самия обучаващ се или сцена от 

пиеса- правилата са едни и същи- търси се истинският живот на сцената. 

Затова упражненията с физически вериги и трениране на кинолентата на 

вижданията и процесът на мислене като линия, са много съществена част от 

подотовката на актьора. Финалната част на обучението е треннгът на 

превъплащение, който съответно се състои в откриването логиката на 

характера на персонажа- начинът му на мислене, ритъмът му на живот, 

характерността му. Едно от от основните упражнения за първи стъпки към 

првъплащение е „наблюдение”. Наблюдават се животни, деца, хора, които 

се „носят” на сцената пресъздадени максимално точно и с детайли- как 

диша, какъв е наклонът на главата, походка, център на тежестта на тялото, 

глас, жест и т.н.  
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В България (в частност в НАТФИЗ) няма единна система за тренинг на 

актьора. Всеки преподавател има собствена система, в основата на която 

стоят гореизброените принципи, но всеки ги прилага в различен ред и с 

различен метод. Още през 1984 г. в Театрален бюлетин Златина Тодева 

(актриса с петдесет годишен опит, 1926 – 2007г.) споделя, че във Витиз няма 

необходимата приемственост и мъдро отбелязва, че всяко поколение се 

опитва да започне отначало, без да отчита натрупаните знания и опит. 

Според мен това е валидно и днес, почти 30 години по- късно.  

Друг основен пропуск в обучението на актьора у нас е липсата на 

психологически тренинг. Кандидатстудентите са още тийнейджъри, които 

не са наясно със себе си и собствените си качества, желания, стремежи и 

страхове. За да бъде един актьор добър на сцената е необходимо първо да 

бъде личност- с ясни принципи, ценности, цели и вътрешна организация. В 

актьорският тренинг има много упражнения, които въздействат като 

„преоткриване на себе си” или като преосмисляне на закостенели и 

неработещи модели в съзнанието ни. Те обаче се провеждат с друга цел и 

често тези открития могат да не достигнат своята финална цел- промяна в 

начина на мислене и отношението към собствената си личност. Затова 

според мен е изключително необходимо тренингът, който присъства 

неизменно в подготвката на актьора, да бъде съпътстван от психологически 

тренинг насочен към личността на обучаващия се. Станиславски казва 

„Учете се да слушате, разбирате и обичате жестоката истина за себе си”. Аз 

считам тези думи за изключително важни. Но да бъдат приложени на 

практика е много трудно и затова мисля, че на бъдещите актьори трябва да 

се  помогне в този процес на приемане, вникване, вчувстване- първо в себе 

си- а после и в партньора, в персонажа, в идеите на режисьора. 
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Тренингът на актьора е своеобразно „пътуване към себе си”- преодоляване 

на стереотипите, преодоляване на себе си. Всекидневните уроци по 

издръжливост- нервна и физическа- отварят прозорец към истинското 

самочувствие, дават свобода и още повече усилват стремежа към творчество.  

Неизменна част от подготовката на актьора е и обучението за 

импровизация. Това умение е базово, но понякога остава недоразвито у 

много от практикуващите професията. В нашия клас работихме по 

импровизациите на Кийт Джонстън- американец, който от края на 60-те 

години на миналия век води семинари и уъркшопи в Канада, Америка, 

Англия. Неговите книги  ”Импро. Импровизация и театър” и “Импро за 

разказвачи на истории”(37) са приети за базови в изучаването на изкуството 

на импровизацията.  Още от първите си стъпки на сцената бъдещият 

актьор употребява импровизацията във всеки етюд, във всяка сцена. Но 

достигането до точност и съвършенство в употребата й изисква време и 

практика. От скоро Импровизационният театър започна да се развива с 

бърз ход и у нас. Но дори за тези актьори, които не го практикуват, е важно 

да са запознати с неговите принции и специфики. При импровизцията 

контактът с патньора е най- важното- да можеш да поемеш неговата идея, 

без да я съдиш и да довнесеш още нещо, за да се получи добре цялата 

сцена. Негови упражнения са например- изречение с три или една думи. В 

първият случай актьорите общуват като всеки има прави да казва 

изречение само от три думи, в другият- от една. Това упражнение 

концентрира вниманието и ограничава „автоматичното” говорене.   

Упражнението „Бамбинистански език” (единият актьор говори на 

измислен език, другият превежда), е много атрактивно за актьорите и 

много добре тренира внимание, фантазия и раждане на спонтанни 
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реакции. Усъвършенства и взаимодействието.  Друго упражнение, което 

Джонстън използва е „да накараш публиката да скучае”- това е похват 

който освобождава актьорът от напрежението да е интересен на всяка цена. 

Джонстън е установил, че когато не се стараят студентите стават 

изненадващо свободни. Използва се при вече репетирана или готова сцена, 

която е харесвана от всички. За цялата група е много полезно 

упражнението „Стих”, всички са в кръг и първият започва поема в рима, 

всеки следващ продължава смислово и поетично зададеното от партньора и 

така до края, докато има цяла поема. 

 Като вид импровизационен театър Плейбек театърът развива и качествата, 

нужни за добрата импровизация- умение да чуваш и виждаш на сцената, да 

възприемаш партньора, да се оставиш на импулса и да можеш да прецениш 

кога трябва да действаш, а кога- да не се намесваш. Плейбек актьорът 

импровизира през цялото време, по простата причина, че няма сценарий. 

Всичко, което чува от разказвачите е ново за него. „Подготовката” на 

неговата импровизация се състои в предварителната работа и множеството 

упражнения, които го подготвят за срещата с публиката. Ще се спра 

подробно на тях в четвърта глава. 

Плейбек театърът може да бъде свързан най- много с идеите на Гротовски и 

Питър Брук. Гротовски говори за „бедния” театър, който почти няма 

декори, костюмите са прости и се работи за свръхрефлективност у актьора. 

( А както ще видим в следващите глави това е основата на Плейбек театъра). 

Един от проектите на знаменития полски експериментатор е „Театър на 

изворите” – хора от различни континенти, култури и традиции. Проектът е 

посветен на дейности, „които ни връщат към изворите на живота, на 
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съществуването, на личността” (14, стр. 92). На практика проектът се състои 

от множество пътувания, изучаване на различните култури и техните 

ритуални изпълнителски практики. Гротовски и неговите сътрудници 

пътуват до Мексико, Япония, Хаити, Бенгал и др. Част от идеите на проекта 

са да се постигне „изкуството на начинаещия”: състоянието да си изцяло в 

настоящето, гледайки както детето гледа за първи път. Да си изцяло в 

настоящето, тук и сега, е изключително съществено за Плейбек актьора, 

това е сърцевината на неговото присъствие. (В следващите глави ще се спра 

по- подробно на тази тема.) 

Основните цели на тренинга на Питър Брук са спонтанността и 

отзивчивостта. Той се стреми да открие как теаърът да съществува като 

„непосредствено” и „живо” преживяване; какво е това, което го прави 

„мъртъв”. Актьорът в трупата на Брук е изследовател, откривател и най- 

вече посредник за „пренасяне на истини”. Всичко това може да се пренесе 

към Плейбек театъра и неговите цели. Както в Плейбек театъра, така и при 

Брук целта е премахването на граници, ограничения, разчупването на 

навици, търсене на алтернативен театрален език. И  Брук, и Гротовски 

изследват ритуалът като преживяване и за участника, и за наблюдателя. По- 

нататък ще обърнем внимание на съществената роля на ритуала в Плейбек 

театъра. Основните принципи на Брук са непринуденост, пестеливост и 

предаването на вътрешните импулси навън с чистота и непосредственост. 

Актьорите са основен творчески източник в ансамбловото изразяване, 

необходимо е да са отворени, да си сътрудничат, да са отзивчиви към 

изискванията на въплатената трансформация с лекота. Импровизацията 

като ключ за подготовка на изпълнителите. Важността от пряк опит, 

свързан с изпълнителски условия и публики. „Себеизследването”- процес 
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на еволюция  и индивидуално развитие. Театърът като положително 

припомняне, в което митичният наратив или фабула се актуализират тук и 

сега: ”събирането на общността във всичките й разнообразия, в рамките на 

един и същ споделен опит”(24, стр. 143-144) 

Всеки един от горните принципи е необходим за Плейбек представлението 

и плейбек тренингът възпитава в актьорите всеки един от тях.  Ще се спра 

подробно на тази им връзка в пета глава.  

За подготовката на актьора са писали множество творци и педагози- 

гореспоменатите са само едни от най- изтъкнатите. И до днес навсякъде по 

света се търсят и откриват нови методи и подходи към този проблем. Всеки 

педагог, всеки режисьор намира собствен начин да подготви актьорите за 

работа. За мен Плейбек театърът може да допълни стандартното обучение 

и да развие много от нужните качества, необходими на актьора. 
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Глава 2 

Плейбек театърът- история, принципи, цели и метод на осъществяване. 

 

„Оня който слуша може много  

по- добре от говорещия да разбира какво е скрито  

зад словото и читателят може по- добре от самия поет да „схване”  

идеята на неговото произведение.” 

                                                                                                                           Виготски 
(8, стр.360) 

 

Силата на плейбек театъра се крие в способността му да променя и развива 

въвлечените в него участници. Макар и незабележимо от глобалната 

перспектива, през която ние възприемаме света, общностите се развиват и в 

тях могат да бъдат осъществени промени. Чрез плейбек театъра силата и 

слабостта стават забележими без критики и присъди, а хората и групите 

могат да бъдат свободни да гледат напред и да развиват своята 

проницателност или да си поставят нови лични цели.  

За мен, и като участник, и като зрител всяко докосване до плейбек театъра е 

въздействащо- като катализатор за личностно израстване и по- дълбоко 

вникване в другия. Виготски в своето задълбочено изследване на „Хамлет” 

изтъква цитираното горе откритие. В плейбек театъра това се случва между 

актьора и разказвача- често пъти този, който разказва рядко осъзнава в 

дълбочина значението на събитието за самия него. Добре обученият 

плейбек актьор чува това, което „самият поет” (разказвачът-протагонист) не 

съзнава и може би крие от самия себе си. 
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1. История 

Плейбек театърът е вид импровизационен театър, който работи с 

историите, споделени от публиката. Той има структура, форма и ритъм, но 

няма сценарий. Самият разказващ е режисьор, той избира кой от актьорите 

коя роля да играе. Актьорите следват зададената история, като разчитат на 

умението си да слушат, на спонтанността си и въображението си. За 

публиката преживяването е уникално с това, че гледат истории от реалния 

живот, споделени и разиграни пред тях, без предварителни репетиции. 

Всичко се случва тук и сега, а публиката е  съществена част от спектакъла. 

Плейбек театърът черпи своето вдъхновение също и от устната традиция на 

разказвачеството, при която хората се събират заедно за да чуят и споделят 

стари истории от света на митовете, легендите и приказките. 

Създател на Плейбек театърът е Джонатан Фокс. С неговата бъдеща 

съпруга и професионален партньор Джо Салас се запознават докато 

двамата са доброволци към Корпуса на мира в далечния Изток. Той е бил в 

Непал, тя в Малайзия. Неговият двугодишен опит там му повлиява с това, 

че наблюдава театъра като част от живота на тамошните жители и от 

ежедневните им ритуали. Пиесите били неформални, съобразени със 

сезона, празниците и „безсрамно аматьорски”(39).  

В книгата си “Да имровизираш истинския живот”, Джо Салас разказва, че 

през 1974г, двамата с Джонатан са живеели в Кънектикът. Той е работил 

като писател и учител по английски. Техни приятели, чиито деца са 

посещавали експериментално училище молят Джонатан да измисли 

театрална миниатюра, която да изпълнят пред децата си. По това време 

Джонатан не е бил активно ангажиран с театъра, но от дете се интересува 
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от него. Не след дълго, обаче  бива отблъснат от конкурентната и понякога  

„нарцистична” среда, в която класическият театър виреел. Алтернативният 

театър и оралните традиции винаги много са го вдъхновявали. След като 

проектът с родителите приключил всички искали да продължат да работят 

заедно. Тогава поканили Джо Салас да бъде музикант в създаващата се 

група. Тя е професионален музикант и е свирила дълги години, но не е 

знаела как да импровизира и как да свири без ноти. „За мен това беше 

дълъг процес на от-учване и пре-научване, търсене на моята отдавна 

загубена спонтанност”, споделя тя. 

Тази първа група е наречена „It’s all Grace”*.  Те изнасяли представления в 

църкви, в домове за стари хора, на плажа. Представленията били 

имровизационни, „със задълбочени теми, ритуални, с много енергия и с не 

малко количество хаос в тях”. Но Джонатан Фокс не бил удовлетворен. И 

един ден след вечеря, над чаша какао, идеята го озарила: импровизационен 

театър, базиран просто на истинските истории на хората от публиката, 

изиграни на сцената от екип актьори. 

Август месец 1975 година двамата съпрузи се местят в Ню Платц, Ню Йорк, 

защото на Джонатан му предлагат да завърши психодрама обучението си в 

Института „Морено” в Бейкън, Ню Йорк. Фокс се е надявал, че тази стъпка 

ще му помогне да доразвие идеите си и ще му даде кураж  и мъдрост да се 

справи с всяка история, която дойде от публиката, независимо колко 

деликатна или болезнена е тя. Същата година двамата сформират група, с 

която започват да работят. Някои от хората са били психодраматисти, 

други- актьори, а трети- съвсем „обикновени” хора.  

*„Това е всичко, Грейс!”  
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Голяма подкрепа на стартиращата група оказва вдовицата на Джейкъб 

Морено- и лидер на Световното психодрама движение- Зерка Морено. Тя 

платила наема на залата, в която репетирали, за цялата първа година. 

„Дори в този ранен етап от развитието ни, тя видя връзката между нашата 

работа и спонтанния театър на Морено, от който впоследствие се развива 

класическата психодрама”. (39, 10стр.) 

Групата измисля името по „типичния за психодрамата начин”- с размяна 

на роли с даденото име: ”Как се чувстваш, име, като представител на това, 

което правим?”. И така, правилното име се разкрило като: Плейбек театър. 

Първите пет години били години на голямо вълнение, но и на голямо 

объркване. Тогава „опипвали” почвата, водени от „блясъкът на идеята”. 

Групата се учела да слуша задълбочено, да намери куража да играе, 

носейки постоянния страх от провал. 

Отделяли голямо внимание на връзката помежду им, защото знаели, че 

театърът им зависи от тяхната интуитивна групова работа. Някои от 

първите членове на групата се задържали и до края, други напуснали, 

присъединили се трети.  Първите представления били просто отворени 

репетиции, публиката дори загрявала с тях, а после разказвали историите 

си.  

През 1977 групата вече имала регулярни представления всеки първи петък 

на месеца. Освен това членовете на публиката започнали да ги канят да 

играят на работните им места. Започнали да играят на всякакви места. През 

1979г. на един психодрама фестивал в Ню Йорк се запознали с един 

Австралиец, който ги поканил да гостуват в Австралия. Следващата година 
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четирима от групата заминали. Провели множество уъркшопи в Оукланд, 

Сидни, Уелингтън и Мелбърн.  

Това пътуване е обрат в развитието на Плейбек театъра. Австралийците, 

запленени от идеята, сформирали свои трупи и за пръв път имало повече 

от една Плейбек група. След 1980 процесът на разрастване продължил и в 

момента има хора навсякъде по света, които правят Плейбек театър. 

Тяхната група става известна като „оригиналният Плейбек театър”, за да се 

различи от растящата популярност на многото новосъздадени групи. За 

много хора от първоначалната група Плейбекът станал „работа”.  Имали 

офис, бюджет и заплати. Но растяли и тревогите. В края на 1980 година 

решили, че искат да прекратят дейноста на групата. Били уморени и без 

енергия. Но това не било край, защото форматът, който създали с 

Джонатан Фокс прогресивно се разпространявал и все повече хора се 

запалвали по него. Участниците в „оригиналната Плейбек група” 

започнали да преподават, да водят уъркшопи и семинари по целия свят. 

Създали Playback Theatre Network, чрез която членовете на Плейбек 

обществото си общуват и могат да се вдъхновяват един друг.  

А сърцевината остава същата: театър, базиран на спонтанно разиграване на 

лични истории. 

От 1975 насам, плейбек театърът намира широко разпространение по целия 

свят и днес се практикува в много страни, на различни езици и в различни 

контексти. Той намира развитие в различни условия - било то като театър 

на общността (Community Theatre) или като професионална услуга в 

трудовия и социалния сектор. 
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В книгата си „Историите ни в действие” Камелия Йотова пише: „В 

буквален превод Playback означава „изиграй отново”. В България думата 

носи значението на „пея на запис вместо на живо”, но всъщност Плейбек 

театър означава- Спонтанно разиграване на твоята история или Театър по 

твой сценарий. Историите ни в действие.” 

Плейбек театърът обръща внимание на социално-интерактивните 

елементи на опита, като поставя театъра във всекидневието на хората и по 

този начин постига обогатяване на опита на актьорите и публиката на- и 

извън сцената. Част от неговото въздействие се постига чрез използването 

на разказваческата традиция, традиционните ритуали на общността и 

психодрамата на Морено. 

В самата същност на плейбек театъра е спонтанната игра. Това е 

пространство, в което бива зачетена всяка човешка уникалност, и в същото 

време бива подкрепено изграждането и подсилването на нашите връзки 

един с друг в общността. 

Камелия Йотова пише, че хората от всички времена и места са разказвали 

истории. В продължение на векове знанията за света са се предавали от уста 

на уста или са е записвали. Защото хората имат нужда да си обяснят 

заобикалящия ги свят,  да се забавляват, да споделят опита си, да предават 

историите си, като таят надежда за безсмъртие.  Театърът на хората винаги 

е съществувал успоредно с официалния театър в различни форми. Този 

театър може да бъде забавен, мъчителен или вълнуващ- и то в рамките на 

едно и също представление. Той е огледало на преживяванията на 

публиката. Целия процес е базиран на идеята за обмяна на опит. 

Разказвачът разказва лична история публично като подарък на публиката. 
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Актьорите, рискувайки неуспех при представянето й правят подарък на 

разказвача. Публиката дарява дълбоко внимание. „Един такъв диалог може 

дори да бъде модел за изграждане на мир и разбирателство в настоящия 

объркан свят”- смята Джонатан Фокс.(16) 

Актьорите и музикантът разиграват повторно разказаните истории, 

използвайки различни форми на импровизация. Активизиращата и 

забавната сила на представлението зависи от непосредствеността и 

виталността на групата и от споделените лични преживявания.  

Местата, на които най-често се представят  представления са: конференции, 

училища, тренинги и програми за развитие, обществени групи, специални 

събития, празници, срещи, редовни публични представления. 

Една от целите, които плейбекът си поставя е да се създаде мост, който да 

направи едно лично преживяване понятно за другите. По този начин се 

подпомага развитието на общността; често в представленията участват 

хора, които не говорят, но изговорените или излезли наяве по време на 

представлението теми отварят очите на хората за съществените неща в 

техния живот. 

Индивидуалните истории имат широк резонанс върху публиката. 

Членовете на една група са често изненадани и зарадвани, че не са сами в 

своя опит и възприятия. Това може да бъде важна стъпка в изграждането на 

едно общо виждане. Изпълнителите връщат историите и опита назад към 

публиката. Те създават за групата огледало на историята, което не 

представлява заплаха и е същевременно приятно. 
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2. Плейбек-спектакълът 

Групата, която осъществява представлението се състои от водещ, актьори 

(межу 4 и 8) и музикант. Ще разгледам подробно функцията и ролята на 

всеки един от тях по-долу. Няма никакви декори. Това е „беден театър”. 

Използват се столове, кубчета, каси или нещо за сядане. В процеса на 

представлението тези неща се „превръщат” в каквото е нужно. Понякога се 

използват паравани. Важна част са шаловете. Тези цветни парчета плат 

могат да сътворят истинска магия в опитни и можещи ръце. Това е 

основният реквизит в представлението. Възможно е да се ползват шапка, 

чадър, очила и др. На сцената има столове (касетки, кубчета) – колкото са 

на брой актьорите. Два стола в ляво за водещият и разказвача. В дясно- 

музикантът. Той  има собствен набор от инструменти, които поставя-в 

зависимост от мястото- на маса или на земята. Някои трупи използват 

интродукция (песен, танц, пластически етюд или друго) преди 

първоначалния анонс на водещия, други- не. Едно представление трае 

около 1ч- 1,30ч. В зависимост от мястото и темата може да бъде с различна 

продължителност. Водещият започва разговор с публиката, получава 

отговори, дава инструкции на актьорите и казва: „Нека да гледаме”. И така 

представлението започва. 

В статията си „Зониране на пространството и "мизансцен" в плейбек 

театъра” Десислава Морозова описва етапите на представлението така: 

1. Загряване: 

1.1.”Добре дошли” (кондукторът говори на публиката и пита публиката) 
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1.2. Представяне на трупата (излизане на сцената ритуално; после всеки от 

трупата си казва името и изиграва как се чувства сега на авансцена, където 

всички се събират в обща скулптура) 

1.3. “пулс” на публиката (питане и слушане на публиката) 

1.4. Плейбек форми (изиграване в различни форми –хор, скулптура, 

двойки- на онова, което споделят хора от публиката  ) 

1.6. Пауза и диалог (между кондукторът и хора от публиката) 

2.Действие: 

2.1. Разиграване на истории (човек от публиката сяда до кондуктора на 

сцената и разказва своя история; избира кой актьор  от трупата каква роля 

ще играе в неговата история; кондукторът обявява/разгласява най-важното 

в тази история като започва с думите “Дами и Господа,  сега ще  видим 

как...”  и трупата я изиграва) 

2.2.Форми 

3. Затваряне: 

3.1. “пулс” на публиката (кондукторът пита публиката за изиграни 

моменти, които най-силно са харесали или са им вълнуващи) 

3.2. “калейдоскоп”*(изиграват се посочените моменти лаконично един след 

друг от различни актьори до скулптура) 

3.3. “Довиждане” 

*калейдоскоп, колаж- използват се накрая на представлението за 

обобщение и финал 
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3. Диригентът 

Представлението в плейбек-театъра се води от conductor (кондуктор, водещ, 

водач, диригент), който дава възможност на публиката да сподели своите 

истории и преживявания. Той е каналът, чрез който се срещат публика и 

актьори.  Джо Салас го сравнява с „диригент” на оркестър, който следи за 

цялото и за това отделните парчета да са колективно създадени, 

организирани и красиви. Освен това негова е задачата да изгради серия 

интимни, макар и ефимерни отношения с разказвачите.  „Диригентът” има 

три различни фокуса- историята, публиката и разказвачът- всеки един 

поставя различни задачи. Според Салас водещият трябва да бъде 

„режисьор, терапевт, изпълнител, комедиант, шаман, клоун”.(39) 

Макар на пръв поглед да не личи, цялата отговорност за представлението 

лежи върху водещия. Той определя времетраенето, темпото, настроението, 

ритъма. От неговите въпроси се раждат идеите за истории на хората от 

публиката. Изисква се дълбока концентрация, добър вкус и умение да 

мислиш бързо и то докато си обект на внимание. Водещият съобразява с 

какви теми най- добре ще загрее публиката, какви форми да се използват 

(ще се спра на различните видове форми в следващите страници). Той 

преценява кога е време да се премине към историите и колко на брой да 

бъдат. Синтезът на разказаното, който той прави преди началото на всяка 

история е изключително съществен за актьорите.  Той може да възбуди 

въображението им и да отключи креативността им. Тези няколко 

изречения от водещия към актьорите, дават посока и насочват вниманието 

към есенцията на историите. Водещият  е „оста, около която се въртят 

събитията”(16, стр.28).  
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Ритуалът е много важен в Плейбек представлението. Той е базата, без която 

няма градеж. Той е това, което дава сигурност и стабилност на 

пърформанса- както за актьорите, така и за публиката. Кондукторът следи 

и за провеждането на ритуала и за спазването на формите. С присъствието 

си той трябва да въдейства успокояващо и на публиката, и на актьорите. Те 

трябва да чувстват сигурност, защото иначе никой от тях няма да поеме 

риск, нито ще позволи да се прояви настояща лична драма. Кондукторът 

трябва да знае и кога да приключи дадената сцена, кога да благодари на 

разказвача и да го освободи и кога да му зададе още един въпрос. Грешното 

решение оставя и в публиката, и в актьорите усещане или за нещо 

недовършено, или за нещо „прегоряло”. 

Освен това той трябва освен да владее формите на Плейбек театъра и да 

може да измисля нови такива. Има случаи, в които никоя от познатите 

форми не се вписва, в това което е разказано.  В опита си като водеща съм се 

сблъсквала с различни случаи. Веднъж имаше един,  в който жена говореше 

за психичния  модел на Капман, (никой от нас- изпълнители и публика- не 

го беше чувал). Тя разказа, че това е модел на общуване, в който винаги 

единият от общуващите е в една от трите роли: спасител, обвинител или 

жертва. Тя обясни, че в различни моменти всеки влиза в различна роля. 

Този модел бил валиден и за вътрешния диалог, тя се чувства по средата в 

триъгълника и желанието й е да излезе, разказа тя. Попитах я за момент от 

живота й, в който тя е видяла този модел в действие, но тя уклончиво каза, 

че не може да се сети. Предложих и да видим този диалог. Тя избра актьор 

за всяка една от ролите. Постави ги където предцени, че всеки би седял. 

После я попитах дали иска да чуе от стола диалога или иска да „влезе” 

вътре. Тя с голямо желание влезе. Слушаше диалога много внимателно, на 
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определени места реагираше ярко. Когато сцената свърши я попитах как се 

чувства и тя каза, че се е чувствала в ролята на наблюдател  и  че не е 

очаквала да се чувства добре вътре, но й е било комфортно. Предложих й 

следващият път, когато се почувства в „капана” на триъгълника да влезе 

отново в ролята на наблюдател. Тя изглеждаше изненадана и идеята й 

хареса. Останалите хора в публиката бяха развълнувани от случилото се. 

Макар да не беше лична история в класическия смисъл, това беше част от 

вътрешния свят на тази жена, където тя ни допусна. За щастие имаме 

достъп до нейните преживявания, които тя сподели в писмо след 

представлението: „Аз седях в средата и ги слушах как се разправят помежду 

си, помолих публиката да избере тема на която да се сджафкат. Публиката 

избра изневяра. Беше много странно усещане да седиш в средата на 

триъгълника физически като тяло и да наблюдаваш как егото се 

самообвинява, самооправдава и самонаказва. Първо се олицетворих с егото, 

защото съм била в тази ситуация и беше толкова познато. А после. После те 

изчезнаха, станаха само гласове, загледах публиката, която гледаше 

изненадано... Беше много интересно. Да гледаш по този начин.  

Не съм сигурна дали помогнах на някой в залата, но помогнах на себе си 

със сигурност. Малка стъпка в осъзнаването на разликата между его и 

съзнаващ. Да видиш е първата стъпка- да пожелаеш да излезеш, 

следващата. И още нещо толкова странно. В основата на триъгълника на 

Капман има жертва. Та актрисата "жертва" до последно мълча. Говореше 

актьора - "аз имах право да изневеря и какво пък толкова, сега знаеш ли как 

ще се справя перфектно със ситуацията". А жертвата мълчеше. Помолих я 

да каже нещо. Очаквах че ще каже, че е объркана например и не може да 

реши трябвало ли е да изневерява или не. Обаче, не, нищо подобно - тя 

моментално се самообвини-"как можах да изневеря, аз съм свиня". Като 
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размени ролите светкавично и веднага задейства ролята на спасителя още 

по-силно. Което ми навява мисълта. Няма жертва. Стигнеш ли до момента в 

който капитулираш, признаеш объркването си и погледнеш ли егото от 

страни - е честито, вече си съзнание, няма начин да си жертва. Не 

съществува тригълник. Само безкрайни многоъгълници от гласове в 

главата. И ако много съм улисана да ги слушам, ще пропусна, че сина ми 

маха с ръка от другия край на залата, че навън вали и че мирише на пресни 

еклери...” 

 Разказвам този конкретен случай от наше представление, за да 

илюстрирам множеството предизвикателства, с които „диригентът” се 

сблъсква. Освен да познава формите до съвършенство, той трябва във всеки 

един момент да е готов да измисли нещо ново, за да бъде максимално 

полезен и на разказвача, и на актьорите, и на публиката.  

 

4. Актьорите  

Както казах в първа глава, когато е обект на внимание актьорът е в 

състояние на особен вид стрес. Това важи винаги, дори в случаите, в които 

имаш текст, мизансцен, партньор, който знае какво прави, точни 

инструкции от режисьора. Стресът за участника в Плейбек представление е 

двоен, защото заедно с обикновената сценична треска присъства и огромна 

несигурност и в себе си, и в партньора. Дали ще чуя какво казва разказвача? 

Дали партньорът ми ще усети какво да направи за да си помогнем? Дали 

ще разбера човека и ще успея ли да представя историята му точно, 

креатвно и ангажирано? Ще го докосна ли? Ще се изложа ли?  
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Когато си плейбек актьор си обграден от голяма несигурност. Увереността в 

себе си е първо и необходимо качество, за да може човек да се изправи пред 

публиката, без да има идея какво ще играе.  Хронологично за актьора 

представлението протича горе долу така: след първоначалните думи на 

водещия, има лично представяне на всеки- с думи, движение, жест. След 

това в първата част според споделеното от разказвача чувство, спомен, 

история всеки от актьорите излиза и играе каквото усеща според 

зададената от водещия форма. Без никакви уговорки по между им. Само с 

интуиция за историята, партньора и разказвача. Във втората част го 

избират или не го избират за роля. Ако е избран, се потапя в образа, ако не 

е- усеща къде има нужда и когато е необходимо се включва в действието. 

Накрая обобщава присъствието си днес с образът, който най- много се е 

откроил.  

Актьорът в Плейбек представление трябва да е готов за всяка роля. Както 

хора с различни черти на характера, така и предмети, абстрактни идеи, 

мисли, чувства. В първата част актьорите нямат роли, нямат абсолютно 

никакви предварителни уговорки, защото всичко се случва тук и сега. 

Когато се изправят, преди да започнат действието, те имат няколко секунди 

да решат какво да направят. И след това действат. Понякога изключително 

креативно и точно, друг път далече от това, което човекът е казал. Но това е 

нещото, с което актьорът трябва да свикне- винаги те грози опасността от 

провал, но ти въпреки това опитваш и дори да не се получи- опитваш пак. 

Единствените неща, на които плейбек актьора може да се опре са формата, 

доверието в партньора и инструкциите на водещият. Всичко останало е 

енигма и се появява на момента. Актьорът е нужно да се освободи от 

всякакви предубеждения, стереотипи и собствени убеждения. Напълно 
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възможно е да има история, която е в конфликт с личните ми виждания 

като човек, но като плейбек актьор аз трябва да пресъздам историята точно, 

креативно и без дори най- малка нотка критика. Това е трудно, но 

постижимо. Чрез репетициите актьорът се учи как да слуша, да чува, да 

възприема, да може да изиграе всяка история. Но понякога историята може 

да е твърде близо до него и паралелите с ролята да са силни и болезнени. 

Дали това е твърде много? Важно е да се каже, че в тази работа не е 

облагодетелстван само разказвача. Актьорът също има възможност да 

получи обратна връзка за себе си, да прозре свои слаби места или да се 

сблъска с отдаван забравен проблем. От друга страна трудност може да и 

изключително различната роля, твърде далечна и неразбираема. Например 

стеснителен човек да изиграе нахакан секси мъж, когато ролята го изисква. 

Според Джо Салас най- трудната част при плейбек актьора, е ролята, в 

която той играе себе си.  

Трудно е да бъдеш напълно себе си на сцената, особено докато балансираш 

между възприемчивост и спонтанност. Нямаш идея каква ще е историята. 

Не знаеш за каква роля ще те изберат. А може и въобще да не те изберат. И 

каквото и да се случи трябва да го приемеш, да направиш най- доброто на 

което си способен и да продължиш нататък.  

В началото и между сцените актьорите са себе си- и това е нещо, с което 

актьорът в класическия театър не се сблъсва. Когато сцената свърши- 

отново си ти и трябва да се отърсиш от това, което си играл до момента и да 

се отвориш за новата история.  

Освен ,че трябва да си готов за всяка роля, трябва също да си максимално 

изразителен в тази роля. На тези въпроси подробно ще се спра в пета глава. 
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Десислава Морозова пише: „В плейбек театъра актьорът е “блиц”, в 

традиционния театър – “ястие”, готви се кратко или дълго. Важна разлика 

е, че актьорите и музикантите в плейбек театъра са свързани чрез здрава 

контактна нишка с кондуктора и с разказвача, а с по-тънка и дълга  - с 

публиката. Със зрителите те общуват индиректно, чрез посредник – 

кондуктора, едва накрая, при “калейдоскопа” ще имат възможност за по-

директно общуване с публика.”(23, стр.2) 

Накратко- плейбек актьорът има нужда от голяма емоционална гъвкавост и 

много възможности за изразяване, базирани на стабилно самоосъзнаване. 

Звучи много трудно, но практиката показва, че с подходящ и 

продължителен тренинг всичко това е съвсем постижимо.  

 

3. Музикантът 

Музиката има уникалната сила да изразява емоционалните  ни състояния. 

Тя често пъти може да ни докосне много по силно от всякакви думи. В 

театъра музиката е съществен елемент от цялото именно заради 

фундаменталната връзка между музиката и чувствата. 

 В плейбек представлението тя има определена и важна роля. Тя създава 

атмосфера оформя сцените и обобщава емоционалните движения в 

историята. Музиката е импровизирана, спонтанна- според историята и 

начина по който е разказана. Често пъти музикантът остава в сянка и не 

привлича внимание, но неговата роля е постоянна, подкрепяща, 

оформяща, докосваща всичко, което се случва. Музикантът свири, докато 

публиката се настанява и създава приятна атмосфера още преди 

представлението да е започнало. След това според собстеният си вкус и 
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способности „облича” в музика всичко, което се случва на сцената. Според 

бекграунда на самия музикант, той може да има и вокални или наративни 

включвания. В моя опит е имало изключителни моменти, в които 

музикантът задава настроението с ярко включване или е „вътрешния глас” 

на героя.  

Музикантът запълва и моментите, в които след като водещият е казал „Да 

гледаме!”, актьорите започват подготовката си за настоящата сцена. Той 

задава настроението и помага на актьорите да влязат в историята. Създава и 

рамка, в която случките се разиграват. Понякога най- добрият инструмент 

на музикантът е гласът му. Дори да не е съвършен певец, той може да 

намери начин как да каже или изпее това, което е нужно за момента.  

Деликатна и трудна е задачата на музиканта. Композираш песен в момента 

на сцената, държиш в ума си нуждите на разказвача, актьорите, но и 

театралният аспект на случващото се. 

Ако водещият и музикантът работят в тясна връзка това  усилва здравината 

на представлението. Те двамата споделят общи отговорности в 

подкреоянето на актьорите и оформянето на сцените. Работата на 

водещият приключва, след като е задал формата и е подал есенцията на 

историята към актьорите. Тогава  в неговата роля влиза музиканта. Дори 

някои сцени могат да бъдат изиграни изцяло под влиянието на музиката.   

Музикантът също помага изключително много в моментите, в които 

актьорите губят усещането си за продължителност на сцената или 

действието. Често пъти те нямат обективна представа, за това което се 

случва на сцената. Музикантът е този, който деликатно подава акцент, 

който да напомни на актьорите, че е време да приключат действието. Така 
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че музикантът освен другото, е и деликатен режисьор, който освен че  

изпълнява музика без ноти,  следи и за цялотстното протичане на сцените. 

Той като страничен наблюдател често пъти чува неща ,които актьорите са 

пропуснали в историята и намира подходящия начин да се включи, за да 

запълни този пропуск.  

Уменията, които музикантът трябва да има са много. Освен да владее един 

или повече инструменти, той трябва да може да изплзва и други начини за 

създаване на звук и атмосфера. Плейбек музикантът трябва да може да 

свири свободно и креативно, да се чувства комфортно в импровизацията, 

да умее „да превежда усещанията и импулсите си на езика на музиката”. Но 

не само музикалните умения са важни. той трябва да може да слуша и да 

разбира разказвача, да откликва на нуждите на актьорите и на 

изискванията на дадената сцена. Както актьорите трябва да са готови да 

бъдат избрани или не, така музикантът трябва да е готов да свири 

изразително и ярко или деликатно и незабележимо. 

Често пъти плейбек музиканти са хора, които се занимават в 

музикотерапия. Това не е случайно. Уменията, които той трябва да 

притежава подобни на тези на музикотерапевта. Той може да използва, 

освен музикални инструменти и „подръчни” материали- тенджери, тигани, 

лъжици и др, които могат да произведат нужните звуци. 

Формите в плейбек представлението: 

Тук ще спомена някои от най- използваните форми в плейбек 

представлението. Те се използват според ситуацията и нуждите на момента. 

В едно представление се използват не повече от 4-5 от тях. В моя опит 
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винаги присъстват някои от тях, за други рядко се появява подходяща 

възможност да бъдат използвани.  

1. Флуидна скулптура- една от най- използваните форми. Движението 

облича думите и чувствата. Актьорите излизат един по един, като 

всеки изобразява част от преживяването (историята). Всеки повтаря 

своето действие няколко пъти. След като изпълни своята част- 

замръзва и тогава излиза следващия. Накрая всички образуват 

скулптура, която изглежда като едно цяло и обобщава всички 

елементи на изиграното от всеки един. В първата част на 

представлението тази форма се използва в много случаи. Например 

зрител разказва за трафика и задръстването, в което е попаднал, 

идвайки насам. Един от актьорите играе разказващият, който пътува, 

друг е шофьор, който го засича, трети е сфетофара, който е все на 

червено, четвърти- мислите и чувствата на разказващия.  

 

2. Двойки- също много често използвана форма. Тя е нужна при 

споделяне на амбивалентни или противоречиви чувства. Според броя 

актьори се оформят две, три или четири двойки. Актьорите са един 

зад друг по двама, желателно е по- високият да е отзад. Започва 

първият актьор от двойката в ляво на сцената. Той избира коя от двете 

позиции да заеме и от неговото решение зависи в коя позиция ще са 

останалите. Задният актьор зад първия поема противоположната. 

Втората двойка също започва от предния актьор, но той трябва да 

заеме позицията, обратна на първия от първата двойка. И така до 

края. Идеята е да се придобие усещането, че това е един човек, който 

изпитва  едновременно тези чувства (колебания, дилеми). Всяка 
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двойка използва различна гледна точка, за да представи споделеното. 

Целта е да се обхване казаното, като всяка двойка го представя по 

различен начин, но и от едната към следващата има градация. 

Наример: „Имам прекрасно семейство- мечта. Съпругът и сина ми са 

чудесни. Но има един колега от работата ми, който е много интересен 

и проявява интерес към мен. Чувствам се объркана”. Първата актриса 

от първата двойка казва: „Обожавам семейството си, те са всичко за 

мен”, партньорът й зад нея казва:”Ама този как ме заглежда. Много е 

симпатичен”, втората двойка засилва енергията- първата 

атктриса:”Ох, много е сладък, колко ми харесва, искам го.”(тя говори и 

се държи с открито сексуално излъчване), партньорът й отзад:”Я, се 

стегни! Прекрасно семейство имаш! Какво са тези глупости! Ами 

мъжът ти, ами синът ти!”, третата двойка довършва и обобщава 

започнатото от другите две. Ефектът върху разказвача в случая беше 

много силен, тя каза, че всяка от двойките е уловила нещо от 

усещанията й. Двойките се използват и когато човек изпитва 

едновременно противоречиви чувства към един човек или друго от 

обкръжението си. Например споделяне за приятел: „Обичам го, 

познаваме се от толква години, имаме чудесна връзка. Но напоследък 

много ме дразни, станал е нахален, безцеремонен, нечувствителен, все 

едно не е същия човек”. На същия принцип актьорите заемат всяка 

една от двете позиции и изразяват максималко крайно и точно 

позицията, която защитават. Често пъти в двойките се допуска грешка 

единият актьор да говори/действа като самия разказвач- от двете 

позиции едновременно, но за да се получи ефекта от това да видиш 

ярко изразени противоречивите си чувства- трябва да се направи 

чисто и точно. Не е задължително всяка двойка да говори. Може да 
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има двойка, която изцяло с пластически етюд или друго действие да 

представи ярко дадената позиция. В плейбек театъра актьорите могат 

да използват всякакви изразни средства и речта е само едно от тях. 

 

3. Хор- това е една много ценна форма, с корени от древността. Използва 

се и в началото като загрявка, и към финала за изиграване на 

впечатленията от вече свършващото представление. Има много силно 

въздействие, защото цялата група (без водещия) се прилепва един към 

друг, като един човек. Изиграват споделените чувства или ситуация 

като използват телесни, вербални или жесто-мимични средства. 

Заразяват се един от друг, имаме усещането, че са едно цяло. Всички 

поемат идеята на някой от групата и я развиват. Когато се изчерпи 

или преминават към следващото действие или приключват.  

Замръзват в кулминационен момент.  Дори и да не е споменато от 

разказвача, желателно е да намерят положителен край за 

кулминационната точка. Например:  трима от зрителите са казали как 

се чувстват: първият- любопитство, вторият- щастие, третият- 

напрежение. Актьорите се групират и си дават време да усетят 

първото чувство, след това намират неговият израз- реч, движение или 

звуци. Когато го изчерпят преминават към следващите. Всички се 

зарязяват един от друг. Някой задава посока и всички го следват. В 

хора експресията е силна и крайна.  

 

4. Табло/снимка- „Диригентът” разделя историята на броя на 

актьорите. Предава с кратко изречение част от нея към всеки един от 

тях. Един по един те изиграват своето парче от историята,  след като е 

приключил своето парче всеки замръзва в подхдяща поза, докато 
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накрая се образува „снимка”, която ни дава информация за историята 

като цяло. 

5. Хайку- първоначално тази форма е измислена като загрявка за 

актьорите от Джонатан Фокс, но тъй като се е получавала много добре 

са започнали да я използват и в представленията. Употребява се за 

изиграване на чувство или силна емоция. Двама актьора излизат на 

сцената, единият застава в центъра, другият наглася първият в поза, 

която изразява даденото чувство. В нашата група добавихме и 

изражение на лицето, което вторият актьор показва на първият. След 

това първият актьор си дава време да усети позата и когато е готов 

дава израз на чувството в стих. Може би не винаги е класическо хайку, 

но може да бъде много въздействащо, ако метафорите и римата 

зазвучат в синхрон със споделеното чувство. 

6. История в три части- кратка история в три действия. Изпълнява се от 

трима актьори, водещият обобщава всяка една част, след като 

изиграят актьорите замръзват, хубаво е да имат връзка помежду си и 

да изглеждат като скулптура. 

7. Куатро- техника, която се използва при истории съдържащи елементи 

насилие или дискриминация. Актьор 1 е разказвача (съзнаваното), 

актьор 2 е агресора (сянката), актьор 3: тук и сега (от гледна точка на 

плейбек групата- социалния аспект), актьор 4 –архетип (колективното 

несъзнавано) 

8. Шестия елемент- изпълнява се от 5 актьора и музикант. Актьор 1: 

представя есенцията на историята с платове, актьор 2- с глас; актьор 3- 

с движение, актьор 4- с предмет; актьор 6- с музика 
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9. С кукли- вместо актьори на сцената има параван, кукли и предмети. 

Разказвачът избира коя кукла и кой предмет да бъдат участниците в 

историята. После гледа изиграна своята история. 

10. Мъдро същество- групата е в позиция „хор”. Човек от публиката има 

въпрос и го задава, като излиза на сцената: ”Мъдро същество, имам 

въпрос към теб......?”. Ако групата е тренирана добре и е достигнала до 

високо ново на интуиция и емпатия, задаващият въпроса може да 

получи своя отговор. В нашия опит имаше един случай, когато на 

сцената излиза жена да разкаже за момент, в който съдбата й се е 

решавала. Тя не е сигурна, че тогава е поела по верния път. 

Предложих й преди да видим историята изиграна да попита 

„Мъдрото същество”. Отговорите, които получи я замислиха, 

разплакаха и разсмяха. Тя беше видимо развълнувана и искрено 

благодари на актьорите. 

11. Огледало- актьорите застават по цялата сцена като избират някой 

конкретен човек от публиката, на когото да бъдат „огледало”. Хуабаво 

е да се разпределят така, че да обхванат по- голяма част от публиката. 

Обикновено хората от публиката им трябва време да разберат, че ги 

„отразяват” именно тях. Независимо от реакциите им, актьорите ги 

„оглеждат” точно така както те изглеждат и се държат в момента. 

Подходяща техника за спадане на напрежение или в момент, в който 

има нужда от преход към нова тема. 

12. Изиграване на история-  основната част на представлението. Човек от 

публиката излиза на сцената, сяда до водещия и разказва история. 

Водещият провежда интервю в което се разбират времето, мястото и 

участниците в събитието. Последователно разказвачът избира кой от 

актьорите коя роля ще играе. Когато всичко е уточнено „диригентът” 
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резюмира историята, казва :”Нека да гледаме” и актьорите влизат в 

действие. Използват шалове, ако имат предмети, столове, кубчета, за 

да помогнат за по- доброто разиграване на историята. Някои от 

актьорите могат да влизат в няколко роли в рамките на една история, 

ако не са избрани за главни лица.  

 

Разбира се, това не са всички форми в Плейбек театъра. За тези почти 

40 години от създаването му, всяка плейбек група е добавяла по нещо 

от себе си. Това е базата, която е изпробвана, работеща и 

въздействаща. С опита и количеството срещи с публиката всяка група 

доразвива горепосочените техники и създава нови форми според 

населеното място, в което работи и нуждите на средата. 

 

Нашата група се нарича:  

Playback театър “Тук и сега”- театърът на твоята история 

За декор и сядане на актьорите ние използваме червени каси от 

безалкохолна напитка. Преди всяко представление измисляме различно 

начало и употребяваме касетките като нещо, което те не са- чаши за бира, 

трамплин, табла, чанта, бебе, риба, охлюв, птица, книга и какво ли още не. 

За нас е много забавно всеки път да измисляме нов начин по който да 

употребим единствения ни „декор”. С това интро ние заявяваме, че тези 

каси са нещо повече от това, което се вижда и че от този момент нататък 

видимото и буквалното губят своята тежест. Подготвяме публиката за 

навлизане в света на магията. За мен всичко, което се случва по време на 

Плейбек представлението е магично. Дори нещата, които не се получават. 

Често пъти си мисля, че актьорите или аз сме направили грешка, а се 
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оказва, че за някой това е било много въздействащо. Като участник мога да 

кажа, че има една постоянна неувереност и несигурност, която е 

едновременно плащеща и възбуждаща. Но моментите, в които виждаш 

развълнуваните или насълзени очи на разказвача са толква 

удовлетворителни, че няма съмнение колко смислено е да се подложиш на 

този стрес. 

В нашата група представлението е час половина и протича по следния 

начин: една трета или половината от това време е загряващо. Използваме 

кратките форми. Основната част започва, когато първият човек от 

публиката излезе на сцената, за да разкаже историята си. В рамките на час и 

половина с 40 мин. загрявка, се разказват две по- дълги или три по- кратки 

истории. Дори без да гледам часовника постоянно, представлението винаги 

трае точно час и половина. Според мен това е оптималното време и за 

публиката, и за актьорите. Има възможност да се обърне внимание в 

първата част на цялата публика и достатъчно време за две или три 

подробни „върнати обратно” истории. Структурата на представлението, 

разбира се, може да варира, според участниците и моментното настроение 

на публиката. В повечето случаи в досегашния ни опит се получава 

следното: първата част- скулптури, двойки, хор, хайку, мъдро същество, 

огледало. Във втората част- две или три истории, преди края- чувства от 

отминалото представление- с форма хор или хайку и накрая колаж от 

цялото представление за финал. В следващите глави ще разкажа подробно 

за работата на групата ни и някои от по- запомнящите се моменти от 

представленията. 

Плейбек театърът - това е театър създаден в уникалното сътрудничество 

между изпълнители и публика. Някой разказва история или момент от своя 
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живот, избира актьори, които да изиграят различните роли, след което 

следи дали неговата история е пресъздадена непосредствено и в 

съответстващата артистична форма. В чистата ритуална структура и 

ритъма на представяното събитие са възможни множество артистични 

вариации. Той дава на изпълнителите (водещ, актьори, музикант) 

едновременно огромна свобода, но и стабилността на изпробваните с 

годините техники и форми, които могат да ти дадат опора да стъпиш на 

тях, за да можеш да „подскочиш”. А дали ще „полетиш” никога е сигурно. 

Дори с голям опит, винаги можеш да се провалиш. А в рамките на едно и 

също представление можеш да имаш и успех, и провал. Но това е нещо, с 

което се свиква. Носи ти гъвкавост и смелост. И желание да опиташ пак. 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

Психодрамата- същност, моят личен опит и връзката й с плейбек 
театъра 

 

Силно влияние за развитието на плейбек театъра оказва психодрамата на 

Джейкъб Морено. Макар че плейбекът и психодрамата се различават като 

форма и начин на прилагане, те делят много общи ценности. Разбирането 

на Морено за спонтанността и освобождаването на креативната енергия е 

едно от главните неща, вдъхновяващи практиката на плейбека. Както и при 
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плейбек театъра, в същността на психодрамата  е залегнала автентичността 

на спонтанното разиграване. 

В книгата си „Who shall survive”(38) Морено обобщава метода така:  

Психодрамата може да се дефинира като наука, която изследва „истината” 

посредством драматични методи. Тя се занимава с междуличностните 

взаимоотношения и личния свят на хората. Психодраматичния метод 

използва главно пет инструмента- сцената, главния герой, или актьора, 

(днес общоприетия термин за главен герой е протагонист, но Морено 

започва да употребява точзи термин след 1950г),  директора, персонала от 

терапевтчни помощни Азове, и публиката. Първият инструмент е сцената. 

Тя осигурява на протагониста многомерно и максималко платично 

жизнено пространство. Често реалното жизнено пространство е тясно и 

ограничаващо; в него протагонистът лесно може да загуби равновесието си. 

На сцената може да го намери отново благодарение на свободния дух на 

сценичния метод- там се освобождаваш от стреса, там си сободен да 

преживяваш и изразяваш. Сценичното пространство е продължение на 

живота отвъд критерия на реалността. Действителността и фантазията не 

са в конфликт; и двете функционират в психодраматичния свят на 

предметите, хората и явленията. В логиката на психодрамата духът на 

Хамлетовия баща е толкова реален и свободен да съществува, колкото 

самия Хамлет. При необходимост психодрамата може да се проведе 

нвсякъде, но за пълното разрешаване на вътрешни психични конфликти се 

изиква специална обстановка- психодраматичният театър. Вторият 

инструмент е главният герой, или актьорът. От него се иска да представи 

себе си на сцената, да изобразява личния си свят. Той не актьор, принуден 

да жертва сбственото си заради роля, наложена му от някой сценарист.  На 
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първо място е да се предостави свобода за изява, спонтанност. На второ 

място по значение след спонтанността е процесът на изиграването 

(enactment). Прониква се отвъд думите; те се представят като действие, 

стават част от него. Има няколко форми на изиграване- играене на роля, 

повторно изиграване или отиграване на минала сцена; пресъздаване на 

актуален в момента проблем или изпробване на бъдещето. Следва 

принципът на ангажирането. В психодрамата са възможни всички степени 

на ангажиране – от минимална до максимална. В допълнение идва 

принципът на реализацията. Протагонистът има възможност да се срещне 

не само с части от себе си, но и с други лица, които играят роля в 

психичните му конфликти. Тези хора може да истински или въображаеми. 

Проверката на реалността се превръща в действителност. Използват се 

множество техники за стимулиране процеса на загряване на главния герой 

към психодраматичното изобразяване. Целта на тези техники е не да 

превърне главните герои в актьори, а да ги насърчи да бъдат на сцената 

такива каквито са, още по- задълбочено и категорично отколкото са в 

живота.  

Третият инструмент е директора. Той изпълнява три функции: продуцент, 

съветник и аналитик.  

Четвъртият инструмент е екипът от помощни Азове. Те имат двойно 

значение. Продължение са на директора, но и са продължение на главния 

герой. Функциите му са три: да бъде актьор, съветник и да изследва 

обществото.  Петият инструмент е публиката, която има две роли- може да 

помага на протагониста или да получи помощ от него като самата стане 

изразител на „проблем”. 
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В психодраматичната сесия има няколко основни елемента: загряване, 

разиграване на проблем на конкретен член на групата, (а според нуждите- 

за цялата група) и споделяне. Последното е най- съществената част, когато 

другите от групата споделят чувствата си и това какво са „научили от 

представлението”, тогава протагонистът придобива усещане за катарзис. 

Морено нарича този процес на предаване на информация и интуитивни 

послания- „теле- емпатия-пренос”. Този процес също така е ярко изразен в 

плейбек представлението. 

Елементи на психодрамата са (по важност): спонтанност, процесът на 

изиграване, ангажиране, реализация- проверка на реалността.(22, стр.42-47) 

Морено определя чувствата на „главния герой” след психодраматична 

сцена от една страна- съжаление че е свършило, от друга, че се чувства 

„измамен и вбесен, че е направил жертва за която не вижда пълно 

оправдание.” Любопитно е, че Гротовски говори за „жертва” от страна на 

актьора. Неговият „свещен актьор” е метафора за човек, който чрез своето 

изкуство се качва доброволно на кладата да се принесе в жертва. После 

великият експеримемтатор допълва: ”Актьорската игра е неблагодарно 

изкуство”. Паралелът е интересен с това, че и протагонистът на 

психодраматичната сцена, и актьорът, който живее на сцената жертват 

нещо и то доброволно. В единия случай в името на собствения си вътрешен 

свят, в другия- в името на изкуството. Но освен, че жертват, винаги имат и 

едно чувство, че са дали повече, отколкото са получили. Може би понякога 

е така, но и в двата случая е по- важен процесът, а не резултатът. А именно 

моментът на навлизане отвъд познатото, излизане от зоната на комфорт и 

потапяне в дебрите на тъмните потайни кътчета, които крием дори от себе 

си.  
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За мен психодраматичната сцена е място, където съм сто процента тук и 

сега. Цялото ми същество усеща, мисли и говори с такава концентрация, 

каквато в ежедневието рядко ми се случва. Много рядко. (Може би 

единствено в репетиция, но не винаги). Това е времето, в което аз се 

потапям в себе си и изследвам чувствата си. Проследявам асоциациите, 

които получавам докато слушам другите, играя в сцена или гледам като 

зрител. Това за мен е като „пауза” във времето, която сякаш е извън всичко, 

което е.  Но и всичко, което е- всъщност е вътре- в кръга и на сцената. 

Философски и парадоксално звучи, но по магичен начин това наистина се 

случва. Вярвам, че ако се довериш и се оставиш да бъдеш въвлечен, ако си 

позволиш да чувстваш и да приемеш това, което чувстваш, няма как да 

останеш безразличен. Да се решиш да изречеш мислите си на глас е 

разтоварващо, а да видиш на сцена темата си винаги е разтърсващо. 

Понякога не го усещаш веднага, а на другия ден, след няколко дни или 

седмица.   

Там, на психодраматичната сцена си едновременно вътре и отвън. Това е 

твоят свят, твоят живот, но сега можеш да го наблюдаваш, да погледнеш 

отстрани и да видиш как изглежда. В нашите представи това което сме не 

винаги съвпада с това, което си мислим, че другите си мислят за нас. Често 

пъти вече сме това за което мечтаем, но просто не го знаем. Тук имаме 

възможност да се огледаме в „социалното огледало” и понякога да се 

харесаме повече. Друг път може да ни се прииска да не сме се огледали, но 

винаги е по- добре да знаем истината и да ни заболи, отколкото да живеем с 

илюзии. В гупата по психодрама докосваш болезнени точки. Понягога 

болката бързо минава, друг път по- бавно, но после винаги е по- леко. Като 

че сваляш по малко от някакъв товар, който усещаш на гърба си, но идея си 
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нямаш как да се отървеш от него. И когато свалиш един, разбираш че може 

би имаш някаква собствена сила, която може да ти помогне да махнеш 

ненужното и да добавиш това, което липсва. Просто звучи, но бавно се 

постига. За мен като актриса е много освобождаващо да играя на 

психодраматичната сцена, защото съм лишена от отговорността за крайния 

резултат. Тук важен е единствено преоцесът. Самата аз винаги съм се 

вълнувала много повече от процеса на създване на роля или представление, 

отколкото от крайния резултат. Моята мечта е изследователски център, 

който се занимава с психологията на актьора и възможностите за неговата 

подготовка, подплътена с откритията на психоанализата и психодрамата. 

Идеите на Гротовски за мен са вълнуващи и искам да работя по този начин 

(виж глава 1). Откривателството, експериментирането е това, което винаги 

ще ме дърпа към сцената. На психодраматичната сцена играя за себе си, не 

за другите- нито за партньора, нито за публиката. Там търся себе си и се 

откривам парче по парче. Визията, която това изречение предизвиква в мен 

не е красив шарен пъзел, а късове месо, които никога няма как да напаснат 

перфектно. Но това месо е сякаш е тежало и както след двуседмична диета-  

олеквам и съм по- щастлива. И така до следващия път.  Психодрамата 

изследва вътрешния свят на човека и неговите взаимоотношения с хората 

около него. Позволява ти да направиш това в защитена и сигурна среда. 

Можеш да рискуваш да се изложиш. Като актьор рядко имаш такава 

възможност. Винаги трябва да си перфектен и никога да не грешиш. Или 

поне това очакваш сам от себе си. Колкото и да можеш- никога не е 

достатъчно. Винаги трябва още. Когато не си идеален, (през повечето време 

всъщност), се чувстваш  виновен и се самобичуваш. Това е голямо бреме. 

Необходимо е пространство, където да си просто човек, който е пълен с 

недостатъци, който греши, но може и да признава и прощава грешките. 
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Пространство, където виждаш, че не си сам в преживяванията си. Аз се 

улавям колко често се изненадвам от това, че другите имат моите чувства и 

притеснения в подобни на моите ситуации. Общуването в групата ме  

окуражава, стимулира, чувствам се част от нещо по- голямо, а не просто 

един самотен борец за живота си. Актьорската среда е конкурентна и 

неискрена понякога. Това въздейства много деструктивно на личността, 

защото те кара да се ориентираш по външни обекти, да се интересуваш от 

това, което се вижда, а не от това което е. В групата по психодрама можеш 

да преживееш истината за себе си. И дори да не ти хареса, не това е 

важното. Гротовски казва: „ние водим борба да премахваме воала, зад който 

се крием всеки ден.... Посвещаваме толкова енергия на нашето изкуство... за 

да се научим да разбиваме бариерите, които ни заобикалят и да се 

освободим от връзките, които ни дърпат назад, от лъжите, с които мамим 

себе си. Изкуството не е нито състяние на духа, нито състояние на един 

човек. То е едно узряване, една еволюция, едно издигане, което ни 

позволява да изплуваме от мрака в лъч светлина” (11,стр. 163).. „първото 

задължение на актьора е да проумее факта, че имат намерение да му 

отнемат това, към което най- много е привързан- неговата съпротива, 

премълчавания, склонността му да се прикрива зад привидности, неговите 

навици и дори неговите обичайни „добри маниери”(11,стр.147) 

 Това е, което вълнува и мен в изкуството. Това намирам и в психодрамата. 

Тя може да допълни търсенията на актьора и да подпомогне преподавателя. 

Като  „премахва воала” по един начин, който е минимално агресивен,  бърз 

(сравнен с психоанализата и други терапии) и случващ се в най- 

естествената среда за човека- в група. (За групата ще допълня в четвърта 

глава) 
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Общото между Психодрамата и плейбек театъра- на първо място-  е 

спонтанността.  Морено я дефинира така: „Спонтанността тласка индивида 

към адекватен отговор на нова ситуация или нов отговор на стара 

ситуация”. И допълва в една от статиите си: ”Спонтанността е готовността 

на човека да отговори според изискванията. Тя е състояние на човека, 

подготовката му да действа свободно. Не може да се остигне чрез волево 

действие. Тя нараства в резултат обучението по спонтанност.” (22, стр. 76) 

Гротовски казва, че спонтанността е очевидност и че същността на 

спонтанното „сега” е неговата очевидност не само за този, който действа, но 

и за този който присъства.(12) 

Терминът прозлиза от латинското „sponte”- със свободна воля. Често 

думата се използва, за да олицетвори хора, без контрол върху поведението 

си, но етимологията на думата показва, че това не е така.  След редица 

експерименти, Морено въвежда термина „шаблонът на културата” 

(поведенческа консерва)- това е повторното възпроизвеждане на вече 

употребен и разботещ модел, който е лишен от спонтанност. Той отбелязва, 

че нивото на спонтанност на един филм е нула, а че на едно театрално 

предствление коефициентът на спонтанност е по- висок от този на 

кукления театър, например, защото актьорите са на живо. (Тук Морено има 

предвид театър с кукли на конци, където актьорите не се виждат). 

Бележитият учен дава пример с молитвата, чиито думи са написани и не 

подлежат на промяна, но ако те бъдат произнесени с ново чувство, 

породило се на момента, то човекът ще бъде различен от всички останали 

хора, които в този момент се молят. За актьорът в огромна степен важи 

същото- текстът на пиесата е константа, която не подлежи на промяна, но 

ако актьорът е обучен в спонтанност може да направи с думите нова пиеса 
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при всяко представление. С тези идеи Морено се доближава много близко 

до търсенията на Станиславски, Гротовски и техните последователи. Те 

също исзледват възможността човекът да достигне такова ниво на 

спонтанност, че да откликва на познати сцени и текст всеки път като за 

първи път. Това е един от най- съществените въпроси на „голямото” 

актьрско майсторство.  

Когато се обучва в спонтанност човек става по- свободен от „шаблоните”- 

минали или бъдещи- отколкото е бил преди обучението, което показва, че 

спонтанността е както биологична, така и социална ценност, отбелява 

създателят на психодрамата.(22,стр.78,79) От тук следват няколко 

принципа. Някои от тях са:  спонтанността поражда креативност, а 

креативността е предразположена към спонтанност. А шаблонът е резултат 

от взаимодействието помежду им. Спонтанността се развива само в две 

посоки- или към креативност или към „поведенческа консерва”. В 

актьорството тези „шаблони” на поведение, които предлагаме на сцената 

като част от ролята се наричат „актьорски щампи”. С тях се борят всички 

осъзнати и търсещи развитие актьори, режисьори и педагози. Това винаги е 

голяма битка- да „избягаш от щампата”, да живееш „живота на човешкия 

дух”, точно тук и точно сега, съобразявайки се с идеята на автора, 

решението на режисьора и личната си позиция.  

Шаблоните (за човека)  и щампите (за актьора) са спасителна лодка, те са 

убежище в което се връщаш винаги, когато си несигурен и изгубен. В 

светът, обаче, ние сме подложени на непрекъснати промени. На сцената 

пък нищо не може да се повтори два пъти по еднакъв начин, без вече да 

бъде „не-свещено”. От нас (и като хора, и като актьори) се изисква гъвкавост 

и адаптивност. За да съхраним равновесието си, когато преживяваме 
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промяна, ние имаме нужда от същото количество спонтанност, 

съответстващо на големината на промяната. Ако спонтанността е 

достатъчно, можем да съхраним цялостта и равновесието си.  Затова 

обучението в спонтанност е базово за актьора- и като творец, и като човек. 

Плейбек театърът е спонтанен театър. Джонатан Фокс казва, че най- 

необходимото за успехът на плейбек представлението може да бъде 

обобщено с една дума- „спонтанност”. Той асоциацира спонтанноста с 

„действие” и „не-мислене”(отсъствие на мисъл). За него спонтанността е да 

„не мислиш”,  вид екстаз-  съзвучие,  отвъд  мислите.(36) 

Друга обща ценност между двете е стремежът към включеност, което за 

Морено означава, че всеки индивид е свободен да чувства, че има право на 

свое място в колектива. Плейбек театърът създава ритуално пространство, 

където всяка история – било то обикновена или необикновена, тайна или 

объркана – може да бъде разказана. 

Усещането за свързаност с другите е характерно като резултат и при  

психодрамата, и след плейбек представление. И при двата метода силата и 

слабостта на всеки стават забележими без критики и присъди, а хората и 

групите са свободни да гледат напред и да си поставят нови лични цели. И 

двата метода обръщат внимание на вътрешния свят на човека и на 

разбирането му за другия. Работи без предварителен сценарий и в двата 

случая.  

Характерно и за Психодрамата и за театъра (в частност плейбека) е , че са 

нещо, което може само да бъде преживяно, не може да бъде разказано, може 

да се усети само от личния допир с него.  
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Плейбек театъра се отличава по това, че няма претенции за терапевтично 

поле, въпреки че е възможно да има такъв ефект върху публиката и 

конкретно върху разказвача. Плейбек историите създават поле за дълбок 

диалог, който не търси отговор. В плейбек процесът важни са не само 

думите, но и образите, звуците, ритъмът.  

Често в представленията цитирам следните думи на Джонатан Фокс 

(превод от книгата на Камелия Йотова, 16), защото ми допада колко ясно и 

точно илюстрират Плейбек театъра: „Целият процес е базиран на идеята за 

обмяна на опит. Разказвачът разказва лична история публично като 

подарък на публиката. Актьорите рискувайки неуспех при представянето й 

правят подарък на разказвача. Публиката дарява дълбоко внимание. Такъв 

диалог, основан на честен разказ, почтително слушане и креативно 

отразяване поражда развитиети на интегритет и доверие. Може дори да 

бъде модел за изграждане на мир и разбирателство в настоящия объркан 

свят”.(16) 

 

 

Глава 4 

Развитие на Групата в театралната Плейбек трупа. Процес 

на обучение. Създаване на кохезия чрез плейбек тренинг. 

 

„....групата е от съществено значение за  

пълноценния живот на човека”  

(У.Бион, „Опит в групи, 4,стр.47) 
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Групата, с която проведох настоящето изследване се състои от 8 човека. 

Шест момичета и две момчета на възраст между 23 и 36 години. От тях 

седем са от един клас в Натфиз (специалност „Танцов театър”). Едното от 

двете момчетата е завършил „Актьорство за драматичен театър”, пак в 

Натфиз. Към края на репетициите към групата се присъедини и 

професионалният музикант (Александър Евтимов), с когото работим на 

представленията, но той не участва в тренинга и репетициите. В 

приложението можете да прочетете интервю с него за ролята на музиканта 

в плейбек представлението. Пак там можете да видите и снимки от наши 

представления. За период от месец и половина групата се събираше по три 

пъти в седмицата за три часа. До първата среща с публиката имахме 17 

репетиции. От тогава до момента се срещаме средно четири-пет пъти в 

месеца. Настоящето изследване е проведено върху 35 срещи. 

Има различни плейбек трупи- някои са изцяло от актьори, други- изцяло 

от неактьори, трети- от психодраматисти и/или хора от социалните сфери. 

Има и смесени от трите. Едва ли има рецепта кой е най- добрият вариант, 

във  всички случаи има едни предимства и други недостатъци. При всички 

положения обаче, според мен, е задължително, ако групата е актьорска- да 

премине сериозен психологически (или психодраматичен) тренинг, а ако е 

неактьорска да се премине кратък курс по основи на актьорското 

майсторство. Така ще се допълнят липсващите части. Плейбек актьорите 

трябва да имат много качества и познания и непрестанно да се развиват в 

сферите, в които усещат липси. 

Аз се познавах с шест човека от групата, както споменах в началото- от 

репетиции на представление, което се игра в Испанския културен център 
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(„Кървава сватба”, реж. Николай Младенов, сезон 2012/2013). Още по време 

на репетициите в мен се зароди желание да работя с тази група. Те 

изпъкваха с талант, непосредственост и желание за личностно и 

професионално развитие. За мен беше важно хората в групата, с която 

исках да работя, да са отворени към експерименти и да имат желание да 

изследват себе си и другите. В личните ми разговори с всеки от тях се 

убедих, че гореспоменатите условия присъстват. Присъединиха се и две 

момичета от същия клас, които не познавах. В края на месец януари, с 

помоща на Й., (актьорът, единствен не от техния клас), събрахме групата и 

започнахме репетиции.  

Първата среща беше организационно- информативна, но се засегнаха 

темите за шизофренията, несъзнаваното, чувствата и работата на актьора. 

Породиха се много спорове, атмосферата беше напрегната. Говорихме за 

несъзнаваното и връзката му с вдъхновението, с работата на актьора. 

Повечето от тях не познаваха термините и имаха нужда от обяснение за 

психоанализата на Фройд. Тъй като времето не позволяваше да се впусна в 

дълга лекция, (а и не това беше целта), до колкото можах представих в сбит 

вид идеите му. Всички слушаха с интерес последвалата дискусия, имаха 

желание да научат повече. В разговора достигнахме до изводите, че общото 

между психологията и актьорството са чувствата и тяхното изследване.  

В книгата си „Психология на изкуството” Виготски казва, че целта на 

психологията на изкуството е „да се признае изкуството като обществена 

техника на чувствата”(8,стр.29). До голяма степен достигнахме до този 

извод, без да го облечем точно в тези думи, разбира се. Виготски допълва, че 

художественото произведение е „съвкупност от естетически знаци, 

насочени към това да възбуждат у хората емоции”(пак там). Възникна спор 
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за това доколко чувствата на актьора са еднакви на сцената и в живота. 

Дали актьорът има „едни” чувства, когато играе и „други”- когато е в 

ежеднението си или са същите и в двата случая? Станиславски нарича 

чувствата на сцената „художествени” и отчита, че те не са чувствата, които 

актьорът изпитва в живота. Те са „вторични”- в други условия, с различна 

интензивност. Това, което се случва идва от фантазиран образ. Когато 

актьорът живее на сцената изпитва истински, органични чувства, но той 

винаги съзнава, че това не е реалността. Ако спре да съзнава това, е 

възможно да загуби представа за личността си и да загуби своите 

ориентири. Според мен именно „художествеността” на сценичните чувства 

позволява на актьора да изпитва удоволствие, когато страда искрено на 

сцената. В никой случай нямам предвид, че той го съзнава в момента, в 

който това се случва, но има едно особено удовлетворение, когато успееш 

да вникнеш и да се потопиш в дълбоко драматични чувства, докато играеш. 

И това е разликата с живота, защото там преживяваме чувствата в „чист 

вид”, ако мога така да се изразя. На сцената те са нечии други чувства, но 

преживени като собствени.  И именно това условие позволява на актьорите 

да практикуват професията си, иначе те биха били изпращани директно в 

психиатрична клиника, защото няма да могат да живеят в реалността, 

такава, каквато е. 

Любопитно е да отбележа, че тази първа дискусия не се повтори повече в 

групата. (По време на репетициите имаше много въпроси на подобни теми, 

които сме дискутирали, но те вече бяха свързани с конкретните 

упражнения или трудности, с които групата се сблъскваше.) Но тази 

дискусия, със задълбочени и почти научни теми, даде особен вид тласък на 
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по- нататъшната работа и като че ли положи една здрава основа, върху 

която после всяка следваща репетиция надграждаше. 

В началото, в първите няколко срещи, имаше много напрежение от 

неизвесното, което предстоеше. Още първият път, разбира се, разказах за 

Плейбек театъра, но това не беше достатъчно, за да даде яснота, за това 

какви ще са тези репетиции. Тъй като основната част от групата не са 

драматични актьори те имаха притеснение за това доколко са подготвени 

за такава работа и доколко имат нужните качества. Заради това всяка от 

следващите десет репетиции започваше със споделяне на чувствата им. 

Някои от тях по- лесно се свързваха със себе си и можеха да облекат в думи, 

това, което изпитват, за други беше трудно и се виждаше, че въпросът е и в 

липсата на доверие- на първо място – в мен. Всички имаха желание да 

опитат, но както казва У. Бион- знаменитият изследовател на групата и 

груповият процес-  „когато се формира групата, индивидите се надяват да 

постигнат някакво удовлетворение в нея,.... но първото чувство е на 

фрустрация, предизвикано от начилието на групата......всички групи 

стимулират и в същото време фрустрират индивидите, които ги съставят” 

(4,стр.47) 

Този цитат олицетворява моето усещане за първите срещи- желание за 

удовлетворение, но присъствие на постоянна фрустрация. Преди да 

пристъпя към тренирането на самите плейбек форми (виж глава 2), за всяка 

репетиция подготвях различни упражнения, насочени към отпускане на 

гласа и тялото, въображение, концентрация, спонтанност. В тези 

упражнения актьорите имаха възможност да усетят как се чувстват на 

сцената и какво им е нужно, за да могат да постигнат така желаните високи 

резултати на финала. Повечето от упражненията съм изпитала върху себе 
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си в процеса на моето обучение в Натфиз, някои са от Плейбек тренинга, 

който съм преминала в рамките на магистратурата „Артистични психо-

социални практики”(водещи Мален Маленов и Цветелина Господинова). 

Други черпех от книгите и изпробвах, когато беше подходящо за дадения 

момент от репетициите. 

Някои от загряващите упражнения, които правихме бяха например: две 

шапки с чувства и предмети- в едната шапка има написани на отделни 

листчета хартия чувства, в другата- предмети, всеки тегли по едно листче от 

двете шапки и изиграва това, което му се е паднало. Например разстроен 

чадър или щастлива джапанка. Това упражнение ги затрудни и показа 

накъде трябва да е насочена по- нататъшната работа. Като танцьори те са 

обучени да използват телата си по всякакъв начин и да изразяват чувства с 

тях. Но когато трябваше да се потопят в определени обстоятелства,  и то с 

„персонаж”, който е абсурден те не знаеха до къде могат да стигнат и кое е 

„правилно”. С напредването на опитите в това упражнение започнаха да се 

появяват смели и точни находки и те почувстваха увереност. Друго ценно 

упражнение беше: превод от „бамбинистански”- единият актьор говори на 

измислен от него език в дадени обстоятелства, другият „превежда”. 

(Упражнението е от Кийт Джонстън,виж глава 1, 34). Тук се изисква бърза 

мисъл, висока концентрация и следене на езика на тялото. Когато 

„преводът” е точен, наблюдателят забравя, че това е език, който не 

съществува и има усещането за истински диалог между говорещият и 

преводача. Едно от упражненията, което изпъква за всички нас в групата е 

упражнението „стопаджия”. На сцената има четири стола, подредени като 

седалки в кола. Трима актьори се возят в колата и всеки е в собственото си 

настроение, сам в своя свят. Четвърти актьор е стопаджията, който влиза в 
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колата със конкретна и ярка емоция- например щастие, гняв, апатия, 

превъзбуда или отчаяние. След като той седне до шофьора, започва да 

„заразява” другите със собственото си чувство. Другите доброволно се 

поддават и на финала цялата кола е обладана от една емоция. Това 

упражнение е ценно с това, че за повечето от формите в плейбек 

представлението се изисква именно това- независимо каква е твоята „идея” 

за случващото се или конкретните ти чувства, ти трябва да се оставиш да 

бъдеш „заразен” с чуждите емоции и да им позволиш те да те превземат. 

Освен това тук се иска и усещане за цялата група и единност на чувството. 

Това упражнение наподобява формата „Хор”, за която споменах във втора 

глава. То е добра подготовка за това, което в последствие ще се изисква от 

плейбек актьорите. 

Предполагам е станало ясно, че концентрацията е едно от базовите умения 

за актьора като цяло. В книгата си „Актьорството: първите шест урока” (35, 

стр.9), учителят на редица холивудки актьори и на самия Лий Страсбърг- 

Ричард Болеславски, пише: „запомнете думата "концентрация".Тя е важна 

за всяко едно изкуство особено за театралното. Концентрацията е качество, 

което ни позволява да насочим своите духовни и интелектуални сили към 

определен обект и продължим да го правим докато това ни доставя 

удоволствие, а понякога и за време, което е извън рамките на нашите 

физически възможности.” 

За плейбек представлението това важи с двойна сила защото ако 

пропуснеш дори една дума или усещане от разказвача, е възможно да 

провалиш цялата сцена. Например имаше случай, в който момиче разказва, 

че иска да прекрати отношенията си с едно момче, за да може да започне да 

излиза с друго, което харесва повече. Те допълни, че не е ровела нужния 
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разговор и иска да го види изигран, за да се подготви. Тя избра 

персонажите, сцената започна и в един момент и протагонистът, и аз, и 

публиката се ужасихме от това, че актрисата, която играеше момичето скъса 

с грешното момче- а именно с това, с което тя иска да се събере. Ако 

актьорът изпусне дори един детайл или се разконцентрира точно в момент, 

в който се казва нещо базово за историята се получават грешки, които 

лишават протагониста от правото му да „получи историята” си коректно и 

креативно върната обратно. 

 Правихме много упражнения за концентрация, но едно от сложните беше 

„Огледало с въпроси”. Основата е класическото упражнеие „Огледало”, 

което задължително присъства в подготовката на актьора. Тук 

допълнението е, че освен човека, когото отразяваш точно до последния 

детайл като в огледало, на сцената присъстват и още двама души- единият 

ти задава лични провокативни въпроси, а другият- задачи за смятане от 

таблицата за умножение (при повече практика би могло и по- сложни, но 

дори осем по четири в този момент е много сложна задача). И всичко това е 

едновременно- оглеждаш партньора точно и детайлно, без да прекъсваш 

действието, отговаряш на въпросите и решаваш задачите. Целта е 

разпределяне на вниманието и бързо превключване между различни 

обекти на внимание. Освен концентрация и внимание се тренира 

наблюдателност, прецизност и умение да разпределиш енергията си между 

няколко задачи, за да се справиш с цялото упражнение. 

В тази посока е и упражнението „Режисьор- актьор”. Единият прави 

няколко движения с тялото, другият трябва да ги запомни и повтори по 

същия начин, със същото темпо и чувство. “Сянка” е подобно упражнение 

на „Огледало”, но вторият следва първият като сянка и повтаря движенията 
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му като се стреми да предугади какво ще е следващото движение, за да 

може да го направи едновременно с първия.  

Концентрацията е необходима на плейбек актьора по време както на 

репетициите, така и на цялото представление. Той трябва да умее да 

насочва вниманието си с усилията на волята и то да му е подвластно.  За 

може да чуе, да усети, да разбере и да вникне в това, което човекът от 

публиката разказва, той извършва волево усилие да се съсредоточи и да 

възприема всичко, което чува и вижда по най- обективния начин. Трябва да 

се абстрахира от собствените си мисли или други, разсейващи вниманието 

фактори, и да насочи цялото си внимание към разказвача. После  

концентрацията му е нужна, за да си спомни всичко, което е чул в най- 

точна последователност и детайл, да възпроизведе имената на участниците 

в историята, да следи партньорите си, да проведе и задачата, за която 

протагонистът го е избрал. 

Упражненията за координация, които правихме помогнаха на групата да 

осъзнаят сложността на това да правиш няколко различни неща 

едновременно. Както и огромната концентрация, която е нужна, за да 

успееш да се справиш. В плейбека всеки от участниците прави по няколко 

неща едновременно, така че координацията може да подготви актьора за 

предстоящите предизвикателства- воля, дълбока концентрация, умение да 

запомниш голямо количество информация в момента, в който я чуваш, 

способност да разпределяш вниманието си в колкото посоки е нужно. 

Например едната ръка прави пълен кръг за четири такта, а за същото време 

другата прави два кръга. Това упражнение звучи не много сложно, но 

затруднява повечето неопитни актьори. Има много видове координации. 

Аз лично разбирам доколко човек умее да се концентрира и да владее 
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психофизиката си, според това как се справя с кооринацията. Системната й 

трениовка, от друга страна, променя и сценичното присъствие. 

От многото упражнения, които сме правили изпъква и „Реклама на нещо, 

което не съществува”. Двама от групата имат няколко минути да измислят 

какво рекламират след това осъществяват рекламата в екип като реклама по 

телевизията. Целта е да измислят много убедителни доводи защо този 

продукт е толкова ценен, какви са предимствата му и за какво може да бъде 

използван. Едната двойка рекламираше татуировки за зъби- последна 

модна тенденция, без която те е срам да излезеш на улицата; втората- 

наморник за бебе- идеалния начин да усмириш ревящото си дете и да си 

вършиш работата; крем от люти чушки- подмладяващ и тонизиращ; и 

протези за крака за танцьори, които изглеждат съвсем като истински, но се 

разтягат колкото и накъдето пожелаеш. Освен, че е изключително забавно, 

упражнението е полезно заради потапянето в абсурдни обстоятелства, 

които трябва да приемеш, оправдаеш и защитиш, независимо как ти се 

струват в първия момент. В разказите на хората от публиката в плейбек 

представление често може като актьори да не намираме логика, 

последователност или смисъл, но за целите на идеята, е нужно да опитаме 

да разберем и пресъздадем по креативен начин историята, независимо дали 

ни се вижда логична или абсурдна. 

В рамките на репетициите сме правили много упражнения, включително 

сетивен и емоционален тренинг, „кръговете на чувствата”(очертават се 

различни места на сцената, които се назовават с различни чувства, актьорът 

преминава през тях и целта е бързо и крайно да се потопи в даденото 

чувствство). Това упражнение подготвя бъдещия плейбек актьор за бързото 

и ловко преминаване от едно чувство в друго. В рамките на едно 
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представление той може да бъде избиран за крайно различни персонажи с 

противоположни едно от друго състояния и чувства.  

Много успешно упражнение беше и ”Приказка- монолог”. Всеки разказва 

историята на живота си като намери метафората, с която да илюстрира 

себе си и останалите участници. В плейбек представлението има моменти, в 

които някой от актьорите поема ролята на разказвач и обобщава част от 

историята или във формата на монолог изразява чувствата на главния 

герой в историята. Упражнението е за това как да разкажем увлекателно, 

сбито и честно историята, която познаваме най- добре- своята собствена. 

Ако се справим с това, вероятно ще разкажем много по- добре и историята 

на другия човек. 

Като част от подготовката на групата имахме и един ден, отделен за 

психологически тренинг. За него, (заедно с Лора Величкова като водещ), 

подбрахме определени упражнения и техники от Психодрамата и 

артистичните- психосоциални практики. Накрая на тренинга всички бяха 

видимо развълнувани, може би малко разстроени, но споделиха че се 

чувстват по-„олекнали”. Желанието за този тренинг дойде от групата. Аз 

им бях разказвала за Психодрамата и за различните практики за работа в 

група. Коментирали сме, че за подобряване на плейбек тренинга е нужно и 

познаване на психологията и вътрешните психични процеси в човека. Те 

изразиха нуждите си да изследват вътрешния си свят, с цел по- дълбоко 

разбиране на другия. Искаха да разберат по- добре собствените си 

вътрешни механизми и реакции към обкръжаващия свят, за да разширят 

способностите си да откликват и да реагират спонтанно, без да бъдат 

спирани от  вътрешната си цензура- често- с неясен произход. Разбира се с 

еднократен психологически тренинг всичко това не може да бъде 
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постигнато като резултат, но при всеки участник, по различен начин- дори 

един такъв ден се отрази положително в горепосочената посока. В този ден 

всички бяха навреме и с нетърпение чакаха какво ще се случи. Никой от тях 

няма опит в артистичните психо-социални практики. Започнахме с това 

„кой на какво седи” (метафора на моментното състояние на участника), 

после всеки трябваше да изрази чувството си с жест и движение. За някои от 

тях все още е трудно да разпознават и назовават чувствата си, било то и с 

метафора или движение. Затова този тип „загрявки” към работата им 

помагат да се свързват с чувствата си и да осъзнават какво е важно за тях в 

този  момент от живота им.  

Упражнението „Хор”* даде на участниците възможност да осъзнаят как се 

чувстват в ролята на „водещ” и как- като част от масата. Кога изпитват 

удовлетворение- когато са ръководители или когато са заобиколени от 

групата и лишени от отговрност.  

*всеки от участниците „дирижира” цялата група.  „Певците” в хора си 

избират тема, с която се включват, когато бъдат посочени. Според 

диригента варира силата и присъствието на всеки един глас от хора. 

Всеки от тях имаше възможност и да се свърже с героя, с който се 

идентифицира в упражнението –„Представяне на важен за мен персонаж 

от литературата, филмите, митологията, приказките”. След 

индивидуалното представяне на избрания герой, в две по-малки групи 

работиха върху обща история, която обединява персонажите им, или 

идеите, които те  представляват. Накрая всяка група изигра историята, 

която беше измислила. Да намерят допирните точки между себе си и 

персонажа- от една страна- и между себе си и избраният герой на другите в 
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малката група- беше за актьорите ценно с това, че потърсиха първо 

отличителните си черти и спецификите на характера си, а после- се  

свързаха с тези на партньорите си. Освен това, за упражнението е нужно 

групата заедно, с единодушие да измисли и изпълни сцената. Както вече 

казах- сплотеността и уважението към другите е важен фактор за постигане 

на успешно представяне на плейбек представление. В тези и в другите 

упражнения от този ден те излизаха от зоната си на комфорта и рискуваха с 

всяко действие, което предприемаха. Това е нещо, с което плейбек актьорът 

трябва да свикне- да е готов да излезе от уюта на сигурността и да се потопи 

в дебрите на опасността от провал. Например в тази посока беше и  

упражнението по двойки „Как си?”, в което всеки разказва на партньора си 

какво се случва с живота му в момента, а после единият облича с метафора 

историята на партньора и я изиграва. Чувството дали ще си коректен, дали 

няма да нараниш човека с това, което ще разкажеш от негово име е много 

близко до това, което се случва в плейбек представлението- разказвача 

споделя, а ти изпълняваш това, което си чул. В някои от историите в това 

упражнение имаше много точни и неочаквани за конкретния разказвач 

метафори, които според споделянето на самите участници доведоха до 

„усещане, че си разбран, харесван и подкрепян”. Други казаха, че 

метафората сякаш е олицетворила нещо, което е важно за тях, но те не са 

съзнавали, получили са нов поглед за настоящата си ситуация. Тези чувства, 

които споменавам, са чувства, които преживява и протагониста- зрител в 

плейбек представлението, ако то е било сполучливо. Чрез това упражнение 

(и подобни на него) актьорите първо разбират нещо повече за себе си, 

второ- стават по- отговорни към чувствата и преживяванията на другите, и 

трето- емоционалната връзка между тях и останалите членове на групата се 

засилва.  
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В този ред на мисли в следващите репетиции забелязах положителна 

промяна у групата в посока чувствителност, емпатия и способност за по- 

дълбоко слушане и разбиране на другия. Разбира се, за самата група този 

един ден също се отрази в посока приемане на другите в групата. Имаше 

назрели конфликти вътре между членовете, които макар да не се 

разрешиха този ден, бяха изречени на глас и споделените чувства на всеки 

помогнаха за спадане на напрежението и търсене на нови начини за 

разбирателство между членовете. От този ден за всички изпъкна 

упражнението „Животно с отделни части”- всеки един избира каква част от 

животното е. Все още групата не знае какво е животното. После, докато се 

разхождат в ролята на дадения орган, актьрите започват да си говорят за 

това кой какво е. Ако има дублиране на орган, се обсъжда между двамата и 

единият избира нещо друго. Накрая, когато всички са наясно кой участник 

кой орган е правят скулптура на животното и решават точно какво животно 

са. Водещият прави „интервю” с всеки орган като той споделя как се 

чувства там където е и какво има да каже на останалите органи. Прави се и 

равносметка кои органи липсват и защо. Нашата скулптура беше еднорог, 

който имаше очи, мозък, кожа, грива, дупе, мъжки полов орган и кръв. Две 

от участничките бяха избрали очи, но едната реши, че предпочита да е 

кожата. Тъй като имахме лисващ член от плейбек трупата, нямахме сърце. 

На следващия ден, когато й разказахме за упражнението, без да изчака 

пълното обяснение, тя веднага каза, че щяла да избере сърце, ако е била с 

нас там.  

Като вид социометрично изследване* това упражнение може да даде ясна 

представа за позициите в групата, както и за мястото на всеки един и 

начинът по който той възприема настоящата си позиция. В приложението 
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може да видите снимка на гореописаната скулптура, както и рисунката, 

която след сесията участникът Р. е нарисувал. 

*социометрия- наука за изследване взаимоотношенията между хората и в 

групата. Морено търси достъпен и прагматичен начин за изследване на 

сложната структура на човешките групи. Той казва, че „социометричните 

процедури се стремят да разкрият фундаменталните структури в 

обществото чрез показване приликите, привличанията и отблъскванията, 

които са в сила между хората и обектите”. Морено казва още, че всяка част 

от човешкото общество трябва да се обсъжда конкретно и че не могат да се 

правят изводи за една и съща група в различни моменти от времето, както 

не могат автоматично да се пренасят заключения от една област към друга. 

(22,51-52стр.) 

Както казах, според мен ако групата е актьорска има нужда от редовен и 

задълбочен психологически тренинг, който да обръща актьорите „навътре” 

към личните им чувства и преживявания и да им дава възможност да се 

отворят и „навън”- да се свържат с останалите в групата по нов начин, да 

усещат и да разбират другите отвъд думите и „маските”. 

Ето и какво споделят някои участниците: 

„Като част от психологическия тренинг правихме и „Частите в мен”. Всеки 

един последователно назовава своя част (например: любящата част, 

лигавата част, егоцентричната част, злобната част, агресивната част и др.). 

Протагонистът избира кой от групата да бъде всяка от тях, влиза в ролята 

на дадената част, потапя се в нея и говори от нейно име. Също така 

разполага в пространството дадената част спрямо собствената си личност- 

колко далече, накъде гледа и т.н. Избраният актьор наблюдава внимателно 
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монолога и после „връща” обратно чутото максимално точно. Накрая 

всички части имат възможност да влязат в диалог, а протагониста ги 

наблюдава от страни. За всички това беше силно и открояващо се 

преживяване.” (М, 23г.): 

„Имала съм много вълнуващи лични преживявания по време на плейбек 

тренинга, когато съм споделяла свои чувства, мисли или цели истории, но 

това, което се откроява най-ярко в спомените ми е упражнението с частите 

на Аз-а, при което всеки от актьорите играе назован от протагиниста аспект 

на личността му, (свързан със страх, комплекс, качество, предимство), като 

след това двете страни провеждат своеобразен диалог помежду си, който се 

случва със смяна на ролите, задаване на въпроси, промяна на дистанцията 

и др. Усещането да „разговарям със себе си“ за мен беше несравнимо, много 

емоционално и ми помогна да си отговоря на редица въпроси относно 

живота си, както и да открия, че у мен съществуват микровселени, за които 

дори не съм подозирала. Изживяването беше неповторимо и безкрайно 

полезно за мен.”(И, 24) 

В книгата си „Теория и практика на груповата психотерапия” Ялом (37) 

класифицира 11 фактора, които непрекъснато се преживяват от  

участниците в групова терапия. Тези фактори са терапевтични механизми, 

които помагат на групата да е ефективна: внушаване на надежда, 

универсалност, споделяне на информация, алтруизъм, развитие на техники 

за социализиране, интимно поведение, катарзис, корективно повторение на 

първичната семейна група, екзистенциални фактори, кохезия и 

междуличностно учене.  
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Плейбек тренингът като групов процес, съдържа в себе си тези фактори. Но 

тъй като крайната цел е друга (присъства мисълта за резултата- 

представление), като допълнение към регулярните плейбек репетиции е 

необходимо да се добави и отделна работа, насочена към цялата група и 

нейните членове. 

Гротовски говори за важността на „театъра на ансамбъла” и за това, че 

художествения театър е невъзможен без ансамбъл. (34, 128стр). Плейбек 

театъра е невъзможен без ансамбъл. За разлика от класическия театър 

където е възможно да си в конфликт с „колегата” и въпреки това да играете 

любовна сцена в пиесата, тук зависимостта един от друг е много голяма. 

Взаимоотношенията на членовете, хармонията между тях е изключително 

важна за доброто случване на представлението. В плейбек групата 

усещането за ансамбъл е засилено. С напредването на репетициите се 

усеща качествена промяна в атмосферата на цялата група, защото тук 

актьорите са свързани през риска от провал, начинът по който присъстват 

един за друг е много по- различен от всички други сценични 

преживявания. Джонатън Фокс пише, че характристики на отношенията в  

плейбек групата са „непрекъснатост, сътрудничество и усещане за 

семейство”(36, стр.162). Както и при семействата обаче, в живота на 

театралната плейбек трупа има различни фази. Те трябва да се забелязват и 

отчитат. Тези фази не винаги са ясно различими една от друга.  

Всичко това, за което разказвам се преплита- подготвителните упражнения, 

психологическите тренинги, репетициите и груповите процеси. Водещият 

на групата съблюдава за хармоничното преливане от едното в другото, 

следи груповите процеси и определя действията си според нуждите на 

групата. 
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Ще се върна към тренирането на плейбек формите. 

Първият елемент, с който започнахме овладяването на плейбек формите е 

скулптурата. Тя е базова форма, с много възможности за употреба. Тя може 

да изрази както абстрактни чувства, така и актуална ежедневна история. 

Във втора глава илюстрирах техниката на самата форма. Ние започнахме 

упражненията по нея с хайку*.  

*Това е  японска стихотворна форма, най- късата в световната литература, 

която се състои от три реда- два смислово свързани, а третия- контрапункт. 

Изразява дълбоко чувство или блясък на интуицията. 

Всеки от групата написа по едно или две хайку, разбъркахме ги и теглехме 

поредното за дадената скулптура. Разбира се, ако писането затруднява 

групата може да се използват готови хайку стихове- има достатъчно. Този 

поетичен стил дава възможност да се откъснеш от буквалното и да 

потърсиш символното, стилизираното изразяване на стиха на сцената. В 

плейбека основна цел е да изразиш по креативен начин току що чутото и 

затова упражненията с хайку са много полезни. Самото написване на хайку 

развива въображението и сензитивността към обкръжаващия свят. Ето 

някои от хайкутата, родени в нашата група: 

„Есенни цветя. Звъни звънец и камбана. Лятото е спряло.”;  

„Празничен звън събаря звезди. Бебе се ражда.”;  

„Дъжд вали, слънце пече, светлината танцува”;  

„Скорост- машина звездна, необятна. Светъл лъч към стари времена” 
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Всяко едно хайку е за една скулптура. Актьорите слушат стиха, следят 

чувствата и асоциациите си и един по един излизат и изобразяват това,  

което са решили да пресъздадат от чутото. Цел е да се спазва 

последователността на „случките” и да се обхване цялото. Последният може 

да обобщи вече изиграното и да сложи точка. 

Много по- късно въведохме в представлението формата „хайку”, която 

много успешно изразява чувства и неща, за които думите не стигат. Смятам, 

че тези първи упражнения повлияха на бързото и лесно справяне с 

въвеждането на „Хайку” като форма. 

В началото актьорите се чувстваха объркани, беше им трудно да разберат 

скулптурата. Но след първия успешен опит всички започнаха да разбират 

техниката и какво се търси на финала. Почти на всяка репетиция сме 

правили скулптури- най- вече с наши лични истории и преживявания. 

Скулптурата присъства активно и във всяко представление. 

Следващият елемент, който започнахме да овладяваме е „Двойки”. Всеки 

започна да се сеща моменти, в които е бил раздвоен или е изпитвал 

противоречиви чувства. Например „Искам да съм добър човек, но 

агресията ми избива”, „На диета съм, но страшно ми се яде шоколад и 

пица”, „Имам приятел, но съм привлечена от друго момче”, „Обичам брат 

си, но понякога ме вбесява и ми се иска да го набия” и др. 

След овладяването на двойките, пристъпихме към „Хор”-а. Там те се 

чувстваха комфортно и бързо разбраха идеята. Проблемите се появяват, 

когато някой иска непременно неговата идея да бъде „взета” и употребена 

от другите в хора. Тогава има изпъкване на един актьор, за сметка на 
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цялостното усещане за група, която функционира като един човек. Хорът 

също присъства на всички репетиции и представления. 

След като основните кратки форми бяха овладяни, започнахме да опитваме 

да играем цели истории. На мен ми беше много трудно, защото 

едновремено трябваше аз сама да се обучавам за ролята на водещ,  да се 

науча да правя „интервю” и да успявам да синтезирам историята в едно 

изречение, което да е максимално полезно за актьорите.  Същевременно да 

следя и целия процес, групата и индивидиуалните затруднения на всеки.  

В изиграването на истории започнахме да учим много- как се слуша, как се 

чува,  как се следи езикът на тялото, как се разбира онова, което човекът не 

е казал, но е много важно за него. И тъй като разказвач винаги беше някой 

от нас, получавахме директна обратна връзка за това кое е било точно и  

докосващо, кое не сме чули и разбрали, и кое е било обидно или 

непочтително. Понеже всеки от нас в репетициите разказваше лични неща, 

се породи нужда от дискусия за спецификите на преживяването на 

протагониста (разказвача от публиката). Всеки един от нас вече „на свой 

гръб” знаеше колко си уязвим в тази ситуация, колко си притеснен от това, 

че се разкриваш и колко болезнено е, ако видиш нещо, което не е точно или 

пък е шаржирано. Ние знаехме, че в нашия случай това се случва пред 

близки хора. А разказвачът в плейбек предствлението е пред непознати. 

Обсъждахме отговорността, която плейбек актьорът носи- колко е тънка 

границата между това да бъдеш креативен, изобретателен или да изкривиш 

историята, за да обслужиш някой личен порив за изява. Често пъти докато 

играеш не си даваш сметка за това. Но когато разказвачът (в нашия случай 

колегата) сподели, че се е обидил, разбираш, че сигурно има нещо, което си 
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пропуснал, не си разбрал или си позволил на личните ти възгледи да 

надделеят върху смисъла на самата история.  

Именно този процес на репетиции е изключителна ценност за групата. 

Нужна е максимална искреност. За някои това е трудно. Много хора 

предпочитат да излъжат, отколкото да кажат нещо, което би могло да 

обиди или нарани другия. Градивно за групата е всеки да е честен и да 

може да изразява мислите и чувствата си свободно. В процеса на 

репетиране на разиграване на истории всеки един от нас многократно 

разказва случки от живота си. Както съвсем актуални, така и позабравени 

любими спомени или детски истории. 

Освен това всяка история (и всяка друга форма въобще) се обсъжда след 

изиграване и се вадят изводи за това, което се е получава и това, което не е 

достатъчно добре. Така всеки има възможност да каже как се е чувствал в 

дадената сцена и от какво има нужда, за да се справя още по- добре. Освен 

това споделянето (преди началото, по време на репетицията и/или в края), 

спомага сближаването на хората в групата, намалява напрежението в 

конфликтните зони и съдейства зачитането на мнението на всеки един. 

Плейбек репетициите спомагат и опознаването извън социалните маски и 

условности. Независимо дали познаваме хората в групата от 10 години или 

няколко дни, разкриването, по начина по който съществува в плейбек 

тренинга- винаги носи изненади. Изненади и от себе си, и от другия. Тези 

изненади не винаги са приятни, но със сигурност са честни и съкровени.  А 

когато е поднесена по този начин, изненадата много по- бързо се 

трансформира в разбиране, емпатия и подкрепа.  
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Плейбек репетициите дават възможност за засилване кохезията в групата. 

За свързване с другия  отвъд конкуренцията. Актьорските среди, както е 

известно, са конкурентни и често жестоки.*  

*Именно затова Джонатан Фокс се отказва да се занимава с класически 

театър, макар че го обича от дете. Целта му е била театър, съобразен с 

наративните традиции, който да е близо до публиката и да се създава в 

креативна атмосфера и с колективен дух.  

Тук, в групата по плейбек, ако има усещане за конкуренция или интрига, 

то много бързо се стопява. Когато видиш човек в неговата слабост, нелепост, 

красота, сила, смелост във всичките му проявления, много по- лесно го 

разбираш и обикваш. Тогава не го приемаш за конкуренция, а за партньор.  

Искаш да му помогнеш и да съдестваш с каквото можеш за успеха на 

цялото, без значение колко „голяма” е твоята лична роля. И това става 

естествено, без да се налага някой да убеждава другия в правотата си. 

Кохезията се засилва и с  придобиването на чувство за принадлежност чрез  

опознаването и вникването във вътрешния свят на всеки един от членовете. 

Чувство за принадлежност освен към групата, а и към човека като цяло. 

Засилва се чувството на свързаност между нас и всички хора. Защото чрез 

прейбек тренинга ние се докосваме до онези кътчета у всеки един, които не 

биха се „осветлили“ в едно обикновено социално общуване, дори и с 

някого, когото познаваме добре. Пространството, което този вид тренинг 

отваря е ново, непознато и вълнуващо. Защото, когато хората се доверят на 

процеса, там се осъществява една среща, която е чиста  и истинска. Без 

натоварването от изискванията на обществото и нуждата да се харесаме на 

всяка цена. Тук е позволено да бъда слаб, може би да се изложа, а после да 
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осъзная, че не е толкова страшно, колкото ми се е струвало. Че останалите 

ме възприемат по същия начин, даже още по- топло. Тези чувства, които 

започват да се появяват в групата засилват близостта и желанието за 

прогрес на цялото начинание. Личният интерес отива на заден план, а 

превес взима желанието да се подпомогне реализирането на идеята и 

максимално добрата изява на всеки друг от членовете. Това отношение 

видимо подобрява работата в процеса. Липсват препирни на дребно, 

заяждане и усещане за съзтезание с партньорите. Натрупването на 

историите, които се играят по време на репетициите засилват уважението 

на групата към смелостта да се поеме риск и да се сподели нещо съкровено 

и лично. Разказването на лични истории се възприемат като подарък и 

ценност.  

Като потвърждение за силата на този процес ще дам пример от нашия 

опит. Както казах, хората от групата се познават отдавна, заедно са били 

почти денонощно в продължение на четири години. На десетата 

репетиция, съвсем накрая преди да се разделим, едно от момичетата скочи 

и помоли да разкаже нещо. Ние споменахаме, че няма време, но тя каза, че е 

нещо много важно, което не си е и помисляла, че може да разкаже. Разбира 

се всички застанахме на места и започнахме да слушаме. На П.(23г) й беше 

много трудно да говори, не можеше да намери думите за да започне, беше 

много притеснена. Накрая каза, че е болна от коварна смъртоносна болест и 

не се знае какво ще стане с нея. Беше крила тази страшна тайна от най- 

близките си приятели (понастоящем в плейбек трупата) в продълженние на 

година и половина. Сподели, че пазенето на тази тайна я е съсипало и е 

усложнявало нелекото й положение. Но се е страхувала да не я съжаляват и 

най- вече да не „започнат да я гледат по различен начин”. Реакциите на 
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хората бяха на изненада, шок, горест, тъга. Възхитително е, че все пак 

изиграха историята, както тя искаше да я види. „Възхитително”, защото 

това беше в началото на тренинга и те все още нямаха много опит нито с 

формите, нито с игра на драматични истории. В споделяне на предна 

репетиция беше споменат страха от представянето на по- „тежка” история, 

имайки предвид човек, който не познават. В случая момичето е техен 

приятел, за когото са загрижени. Трудно също беше това, че едно от 

момчетата беше избрано да играе смъртоносната болест и трябваше да бъде 

„вкопчен” в момичето, което тя беше избрала да играе нея. Той дълго се 

колеба преди да приеме тази негативна и дори омразна роля. Имаше 

желание да се махне от сцената колкото се може по- бързо. По време на 

историята момичето, което играеше главната героиня, се бореше с всички 

сили да се откъсне от болестта, близките й бяха около нея и се опитваха да я 

подкрепят, но по- скоро тя трябваше да ги успокоява. Някъде преди тя да 

успее да „изтръгне” вкопчената около талията й напаст, болестта й 

каза:”Обичам те, не ме гони, ще ми липсваш”. Това беше изненада за 

главната героиня в историята, тя реагира емоционално, замисли се и 

допусна, че може да има нещо такова. Това сякаш я развесели. Тя сподели 

също, че вярва в силата на организма си, но че много я е страх от смъртта и 

от раздялата с обичните й хора. Всички присъстващи се поставиха на нейно 

място и се свързаха със собствените си страхове от смъртта, раздялата и 

неизвестното. П. сподели, че именно плейбек тренингът й е дал сила и 

смелост да се разкрие, да сподели и да продължи лечението си, но вече с 

подкрепата на приятелите си. Останалите от групата споделиха, че са 

разтърсени и разстроени, че са уплашени, но се радват, че ще могат да 

бъдат до нея и да я подкрепят, вместо да бъдат в „блажено” неведение. 
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Това беше един силен, катарзистен момент в процеса на репетиции. Той 

доказа възможностите на плейбек тренинга. Защото искреността, 

честността към себе си и другите, която този тренинг изисква, довежда до 

истинско общуване и преодоляване на страховете на членовете на групата 

един от друг, както и на техните предразсъдъци.  Падат и маските, зад 

които всеки се крие, независимо дали става дума за страшна тайна или за 

нещо, от което те е срам и не искаш никой да знае. След тази репетиция 

връзката между всички се усили, близостта и сплотеността също. От този 

момент историите за репетиции бяха все по- лични и атмосферата в 

групата беше топла, любяща и креативна. Разбира се, това не отменя 

появилите се напрежения и тревоги по други въпроси, но като цяло тези 

моменти променят облика на самата група. При един добър плейбек 

тренинг тези моменти за групата (дори и не толкова силни) са много на 

брой и въздействат в посока кохезия. 

Освен това чрез процеса на репетициите за изиграване на история, 

постепенно у актьора се заражда респект към разказващия и осъзнаване на 

крехката позиция, в която той се намира. Заражда се желание да е коректен, 

точен, да се старае да улови онези финни, невидими импулси, които се 

излъчват от човека или прозират сред думите му. За успее да изпълни 

задачата си, актьорът в плейбек представление,  е нужно непрестанно да 

опитва да се освободи от предразсъдъците си, да да остане открит- готов да 

чуе и откликне на всяка една история, на всяко едно чувство. Без да съди и 

без да си задава въпроси. Да се превърне в един бял лист фина оризова 

хартия, който е чувствителен и всяка капка боя трябва да си е на мястото. 

Лист, който е готов не само да бъде нарисуван, но и съдейства за 

създаването на най- добрата картина. За да се превърнем в този лист ние 
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трябва да притихнем, да заглушим гласа на егото си, да се абстрахираме от 

личните си представи, схващания и ограничения. Да се оставим на това, 

което се случва, да бъдем точно тук и сега, да намалим звука на вътрешния 

си поток от мисли и да се опитаме наистина да чуем другия и да 

отреагираме с цялата креативност на природата си.  

С осъзнаването на гореизказаното, обаче, в групата се появи объркване и 

страх. Толкова много отговорности могат да те затрупат и да блокират 

креативността ти. Трябваше да мине време, за да разберем, че има риск, 

който трябва да се осъзнае и поеме. Трябва да си готов и за успех, и за 

провал. Актьорите през цялото време рискуват неуспех. Но това е част от 

играта. И след като приемеш важността на всичко, което правиш и тя е част 

от теб, можеш да поемеш риска да бъдеш смел, креативен и дори 

провокативен. Защото не винаги това, че разказвачът видимо не е останал 

доволен, значи че той не е „взел” за себе си това, което му е било нужно. 

Или че ти можеш да додадеш нещо от себе си в историята, което да поднесе 

на гледащия изненада и ново отношение към ситуацията. 

Ето какво споделя по този въпрос една от участничките: 

„Веднъж и аз самата бях част от публиката и си спомням, че всеки път 

когато исках да се изкажа, имаше едно леко притеснение, дали няма да бъда 

неразбрана от хората в залата. Това е провокация, както за нас актъорите 

така и за човека, който разказва. Винаги съм изпитвала интерес по време на 

репетициите, когато сме изпробвали нови плейбек форми и сме 

разговаряли и анализирали всеки един подход към започването на 

формата, с какво се различава от останалите и за какъв тип история е 
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подходяща. Това са моментите , когато всеки от нас бива както актъор така 

и публика.”Я.(23) 

Изследователите на групи доказват, че „групата е от съществено значение 

за пълноценния живот на човека” (4). В група ние можем най- много да 

опознаем себе си, защото именно общуването е това, което ни провокира 

към определени реакции, мисли и чувства.  

Скот Саймън Фер казва, че групата е „модалност, ориентирана към 

взаимоотношенията, където могат ясно да се проявят преживяванията от 

миналото на човека с другите.”(31, стр.53). Начинът, по който присъстваме 

в група е показателен за начина по който сме се научили да изграждаме 

отношенията си, най- вече в началото- в рожденното ни семейство. Бион 

казва „семейната група предоставя основния модел на всякакви групи”(4, 

152стр.). В плейбек групата ние можем да видим и изследваме важните за 

нас връзки, (не в такава дълбочина като в психодрамата, но все пак можем). 

Развиваме и умения за създаване на нови такива. В плейбек групата имаме 

възможност да се докоснем до вътрешния свят на всеки един от членовете, 

да го опознаем, да го преоткрием, да се свържем по нов начин.  

Театърът е колективно изкуство. Това е една от най- съществените му 

характеристики. Отношенията в колектива са от съществено значение за 

процеса на работа, за атмосферата в групата и за качеството на продукта. 

Затова плейбек тренингът е изключително подходящ за класовете за 

обучение на артисти, за театрални трупи и формации. Преминаването на 

този тренинг може качествено да повиши работата на цялата група и да 

даде тласък на нов подтик за творчество у всички. 

Ето какво споделят актьорите за преживяванията им от процеса: 
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„Ставям по- колегиална, играя като част от екипа, не соло...”(П.),  

„В тренинга опознах колегите си още по-добре и започнах да ги чувствам 

още по-близки,всеки един търсеше новото,изследваше себе си и останалите, 

докато се упражняваме всеки един беше истински искрен.”(Р.)  

„Бях изненадана от това, че видях колегите си в една съвсем различна 

светлина. Докоснах се до вътрешния свят на всеки един и истината е ,че 

колкото по-надълбоко в тях успявам да проникна-толкова повече ги 

харесвам.”(Ц.) 

„Що се отнася до работата в екип, плейбек тренингът ми помогна да науча 

две много ценни неща-колко мощно е влиянието на колективната енергия, 

когато тя е насочена в една и съща посока и колко важно е за 

партньорството между актьорите да се избягва егоцентризмът с цел 

печелене на специално внимание от публиката, (т.е. стремежът на актьора 

да изпъкне или желанието да наложи на другите свое хрумване), за сметка 

на отзивчивостта и адекватната реакция в ситуацията тук и сега (т.е. 

гъвкавостта, способността на актьора бързо да превключи на подаваното от 

партньора, ако то е по-подходящо за развитието на действието).” (И.)  

„Винаги откривам по нещо ново за хората с които работя. Доста често съм 

се чувствала объркана. За мен лесно достижима полезна репетиция не е 

имало. Не мисля, че при Плейбек театъра има лесно. Поради факта, че се 

оповава на пълна импровизация, винаги е предизвикателство да разкриеш 

нещо ново от себе си. През доста трудности съм минала, много прегради 

съм свалила и все още ми предстои да го правя, но със всяка следваща 

репетиция аз се чувствам все по подготвена за тази дързост.”(Я., 24) 
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За всяка артистична група би било много полезно да премине плейбек 

тренинг. Моето мнение е, че са нужни най- малко пет дни по шест часа за 

група от 7-10 човека, за да могат да се постигнат желаните резултати. 

Разбира се, ако има възможност най- добре би било да се разпредели в 

няколко месеца по веднъж-два пъти в седмицата (особено, ако това е 

академичена група- в рамките на един семестър). Това би дало възможност 

за по детайлно вникване и разбиране на спецификите на плейбек театъра. 

Би разпределило информацията на по- малки парчета и ще допринесе за 

извличане на максимална полза от процеса и за артиста, и за групата. 
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Глава 5 

Ползите за актьора от плейбек тренинга. Развитие на 

професионални и личностни качества. 

 

"Да си напълно честен със себе си е  

огромно по значимост  

и много трудно упражнение."  

Фройд (32) 

 

В книгата си „Подготовката на актьора” Мария Ганева пише: „Театралната 

педагогика включва възпитанието на артиста, овладяването на професията, 

но не изключва и развитието на организма на студента, нещо повече 

логиката подсказва, че последното трябва да стане първо.”(8, стр. 16) 

Както отбелязах в първа глава актьорът не може да бъде отделен от своя 

„инструмент”, тоест неговият характер, личността му е от съществено 

значение за развитие на актьорските качества.  

За да бъде един актьор изключителен, на първо място той трябва да бъде 

личност. „Личност“* е човек,  който познава себе си, който има позиция и 

ценности, който умее да изразява мислите и чувствата си. Човек, 

толерантен към другите и способен на емпатия. Отличителни черти на 

личността са воля, свобода, разум, темперамент, характер, способности, 

мотивация, самосъзнание и др.  

*личност- отделен човек, особа, лице. Човек, носител на определени 

нравствени черти” (Български тълковен речник, 7, стр.402) 
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В книгата си „Мотивация и личност”  Маслоу пише, че „онова, което 

здравите индивиди имат е вътрешна свобода. Докато са независими от 

одобрението и неодобрението на други хора и търсят по –скоро 

собственото си одобрение, те могат да се смятат за психически автономни. 

Добрата среда насърчава добри личности”(18, стр.344). Той допълва, че 

отличително качество на личността  е и добрият вкус и добра преценка- 

„необикновена способност да се преценяват хората точно и ефикасно”.(18, 

стр.357-358) 

Американският психолог допълва, че себеактуализиращите се хора могат 

да бъдат определени като относително спонтанни в поведението си и далеч 

по- спонтанни във вътрешния си живот, мисли, импулси и др. (18, стр.364). 

Спонтанността е основна ценност в плейбек театърът, а също отправна 

точка и цел на плейбек тренингът. Можем да направим предположението, 

че постигната спонтанност по време на репетициите би се отразила 

положително върху нивото на себеактуализация на трениращият. 

Мнението на  Джонатан Фокс за актьорите е, че „....не са известни със 

силата на личността си. Някои са съблазнени от славата или богатството, 

което професията би могла да донесе, други имат проблеми с 

междуличностните взаимоотношения.” (36, стр. 107) 

Първо ще разгледам ползите за актьора от плейбек тренинга, които се 

отразяват положително на личността му, във втората част на тази глава ще 

изтъкна професионалните качества, които той придобива от този вид 

работа. 

В четвърта глава разказах за процеса на репетиции. В този процес актьорът 

има възможност да се опознае, открие и изненада от себе си. Вижда освен 
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положителните си качества и ограниченията си. Когато плейбек тренингът 

е придружен и от отделна психологическа работа, насочена към личността, 

резултатите са още по- добри.  

Лий Страсберг казва: “Вие трябва да се научите какво ви кара да 

откликвате, трябва да научите защо в дадени моменти откликвате по един 

начин и на какво в други моменти изобщо не откликвате. Вие трябва да 

откриете тези неща за себе си” (40, стр.255). А създателите на плейбек 

театъра отбеляват, че най- добрият плейбек актьор е този, който познава 

себе си. Това важи и за актьора въобще. За да можеш да се превъплатиш 

истински и дълбоко в героя си, първо трябва да познаваш собствения си 

инструментариум и собствената си личност. 

Но какво значи да познаваш собствената си личност?  

В своите изследвания върху автентичността Надя Матеева и д-р Пламен 

Димитров (18,19) пишат, че философите, хората на изкуството, учените и 

психотерапевтите от древни времена до днес се опитват да дефинират 

какво е всъщност „истинското Аз” на човека и как е възможно неговото 

автентично фунциониране.  Автентичността се определя като динамична 

диспозиция към начин на живот, при който човек е пълноценен автор на 

действията си и организира поведението си в съответствие със своите 

собствени вътрешни преживявания (емоции, идеи, желания и ценности). 

Автентичността се разглежда като свързана с откритостта, 

неподправеността и честността в собствените постъпки и в отношенията с 

другите. Със своята универсалност и  многоаспектонст, този модел 

представя по какъв начин възможностите, които съпровождат и подкрепят 

хората по пътя на търсене, намиране и задържане на усещането за 
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собствената автентичност, им помагат да преодоляват своите опасения и 

ограничения, възпиращи ги от възможностите за осъществяване на по-

спонтанен и автентичен, а с това и по-ефективен начин на живот.  Първият 

компонент на автентичността- себеосъзнаването, се разглежда като 

способност  и мотивация на индивида да осъзнава и диференцирано да 

опознава вътрешните си преживявания. Вторият компонент – обективното 

възприемане и обработване на информацията за себе си касае 

ориентацията към обективна, неповлияна от защитни изкривявания, 

субективни уклони, социална желателност, комформизъм и външни 

влияния обработка на информацията за себе си. Третият компонент – 

автентичното поведение, се отнася към тенденцията да се действа в 

съответствие със собствените ценности, чувства и идеи. Последният, 

четвърти компонент – автентични отношения, касае значението, което 

личността отдава на това да изгражда открити, честни и неподправени с 

фалш и фасадност отношения в общуването си с другите. (18) 

Изследванията върху автентичността осветляват ползите за личността на 

актьора от плейбек тренинга. Гореизброените характеристики на 

автентичността могат да бъдат свързани с необходимите качества и умения, 

които плейбек актьорът трябва да развие, за да бъде на високо ниво в 

представлението. В предишните глави се спрях подробно на 

себеосъзнаването като част от процеса на плейбек репетиции.  Също така 

разказването на лични истории като част от репетиционния процес и 

получаването на обратна връзка от останалите участници в групата води до 

„обективното възприемане и обработване на информацията за себе си”. 

Автентичното поведение и автентичните отношения са необходими за 

правилното функциониране на плейбек трупата. Както разказах в четвърта 
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глава, самият тренинг води към този вид автентични поведение и 

отношения, тъй като самата идея, форма и структура на плейбека изисква 

те да са такива. Идеите за Автентичността се свързват с идеите на Джонатан 

Фокс и Джо Салас за създаване на такова пространство, което е открито, 

честно, спонтанно, креативно, с неподправени и чисти взаимоотношения 

между членовете. 

Съответно, чрез плейбек тренинга актьорът развива качества, които водят 

към „автентичност” на личността. В процеса на обучение, той се доближава 

до своята автентичност, подобрява личния си живот, разширява 

разбиранията си за себе си и света. 

В статията „Автентичността като многомерен психологически конструкт” 

Надя Матеева (18) определя основните характеристики на автентичността, 

които са в съответсвтие с принципите, ценностите и целите и на 

Психодрамата, и на Плейбек театъра: „На първо място, откритост към 

преживяванията си – обективни и субективни; толерантност към 

неопределеността и тенденция за възприемане на действителността 

акуратно, непредубедено, а не защитно като се деформира или  цензурира. 

На второ място, автентичните хора могат да живеят пълноценно в текущия 

момент – „тук и сега”, те са адаптивни и гъвкави и преживяват самите себе 

като непрекъснат, „флуиден” процес, а не като „кристализирали” 

структури. На трето място, автентичността е свързана с вътрешното 

доверие на човека в собствените му чувства и преживявания и 

възможността през тях да насочва поведението и взаимодействията си. На 

четвърто място, автентичността е наситена с преживяването за свобода и 

автономност, които се изразяват в нагласите към преживяванията, чувствата 

и изборите на личността, дори когато средата не ги поощрява и 
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възнаграждава. На пето място, автентично функциониращите личности са 

креативни, конструктивни и оригинални в начина си на живот, защото са 

уверени във вътрешните си преживявания и са готови да учат и да се 

адаптират в постоянно променящите се условия на действителността.” 

Горният текст описва характеристиките на личността, които актьорът 

трябва да притежава за да бъде добър плейбек изпълнител. Тези от групата, 

които са носители на тези качества имат естествената способност и лекота 

да се справят със задачите, които плейбек тренинга поставя. При тази част 

от групата, където има пропуски в тази посока, самият метод на тренинга 

подпомага развитието и придобиването им.  

Умението да си „тук и сега” е базова характеристика на плейбек тренинга. 

Актьорът в този тренинг развива вътрешната си свобода, креативността и 

увереността си. Когато към него бъде добавена и психологическа работа, 

постигането на „доверие на човека в собствените му чувства и 

преживявания и възможността през тях да насочва поведението и 

взаимодействията си” става постижима цел, която се разпростира както в 

личния живот, така и в професионалния път на актьора. 

Ето какво споделят участниците в групата за връзката между плейбек 

тренинга и качествата на личността: 

„Според  личния ми опит трудността при Плейбек театъра зависи от  

познанието ти за вътрешния свят на човека. Колкото повече приемаш себе 

си и своите недостатъци, толкова по търпелив и неосъдителен ще бъдеш 

спрямо преживяванията на публиката”(Я.,23) 

„Плейбекът е най-разнообразния вид театър, в който съм си представяла, че 

ще участвам. Задачите ме карат да се заровя дълбоко в мислите, 
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разсъжденията и въображението си. Изкарват ме от плоските теории за 

живота и ме провокитат да бъда по-креативна в импровизацията. В 

тренинга за плейбек театъра са включени упражнения, които ми помогнаха 

да се опозная, да се приема и да се харесам. Tренингът ме защитава, 

балансира и провокира.” (М.,23г.) 

„В личностен план тренингът ме провокира да подновя и да задълбоча 

своите търсения, вглеждането в себе си, анализирането и 

самоанализирането, да се стремя към едно ново ниво на общуване и 

отношение към околните и към самата себе си.”(И., 23г.) 

„Едно мога да кажа със сигурност, Плейбек театърът е нещо много ценно за 

мен. Находка която ме обогатява. При всеки допир с историята на някой 

непознат аз откривам по нещо ново за себе си. Опознавам своя вътрешен 

свят, което е много важно за развитието ми като човек. Единственото което 

Плейбек театърът ми отне е чувството за непреодолимост, страхът от 

провала и несигурността във възможностите ми”(Я., 23) 

„На първо място плейбек тренингът ме накара да отворя някой врати, 

който бях залостила здраво и не допусках никого да надникне зад тях, дори 

и себе си”(Ц.,23) 

„Плейбек тренинга ме обгатява като артист и човек, преживявам и 

съпреживявам всико, което се случва около мен, с всеки тренинг намирам 

част от себе си. Житейски плейбека развива в мен чувственост, любов, 

приятелство, търпение. Всичко това се надгражда в мен с всяка стъпка от 

процеса.”(П., 25) 

„Плейбек театърът ме намери, когато имах нужда от него. Задаваше се 

житейска буря, а тренингът отключи в мен силата да приема истината. 
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Чувстването и съпреживяването ме извисяват и заземяват едновременно. 

Това, предполагам, ме прави пълноценен човек. Или поне щастлив.  Мисля, 

че плейбека ме съхранява и ме държи будна и жива. Държи ме нащрек за 

ЧОВЕКА, развива въображението и творчеството ми.”(П., 36г.) 

Плейбек театърът като допълнение към класическите и модерни подходи 

за подготовка на актьора може да даде нов начин за опознаване на 

психофизиката и личностните особености на обучаващия се. В споделянето 

на лични истории по време на репетициите се „виждаш отстрани”. Когато 

се разпознаваш или не- докато играеш историите на другите- виждаш кое 

ти е близко и кое- далеч от теб. В различните форми и постоянната 

импровизация разбираш къде са силните ти страни и къде- слабите. С 

подходяща индивидуална насока за работа актьорът може да преодолее 

свои страхове и блокажи. Гротовски казва: „Когато актьорът не е окован от 

блокажи, тогава чудото се случва. Тогава има изкуство в действие”(12, 

стр.84) 

Актьорът трябва да има изключителна вътрешна гъвкавост. Това му дава 

възможност да се превъплащава и да бъде адекватен във всяка една 

ситуация на сцената. Плейбек тренингът тренира тази гъвкавост. В този вид 

театър актьорът играе всичко- от герой до куче, от Господ до камион. Не е 

достатъчно да е добър в една роля или в един вид роли. Той или тя трябва 

да може да играе спонтанно много роли, и то да прави това 

„превключване” бързо. В плейбек представлението един актьор може да 

изиграе трагическа роля и минути по късно да бъде избран за нещо 

тотално различно. Актьорът трябва да може бързо да „излезе” от 

предишната и да „влезе” в следващата роля. (36,стр, 103) 
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В плейбек тренинга актьорът развива и своя драматургичен усет, чувството 

си за форма, темпоритъм и театрална структура. Той трябва освен да се 

потопи в образа, да следи и за развитието на историята, да следва 

драматургичните принципи, които важат за всяко сценично изълнение.  

Освен това плейбек тренингите подобряват умението за слушане, за 

истинско чуване и вникване у другия. Било то партньора на сцената,  

героят от публиката или интимният партньор в живота. За да слушаш 

трябва да притежаваш търпение, откритост и желание да разбереш. 

Изисква се емоционална култура, която няма определени показатели по 

които да бъде измерена. По време на представлението и репетициите, 

обаче, начинът по който актьорът изпълнява и „връща обратно” чутото 

може да бъде значим индикатор за развитието на тези качества и нивото на 

емоционалната му култура. 

Актьорът в плейбек тренинга свиква да забелява и използва детайла- 

показателят за вкус и белега на професионализма. В процеса на плейбек 

репетиции се възпитава уважение към чувствата на другия, етически и 

морални принципи, приемане на различията ни с другите и дава 

въможност за преодоляване на определени ограничения в мисленето ни. 

Актьорът в плейбек репетициите получава възможност да разшири 

собствения си преживелищен опит, чрез влизането в множество роли, 

ситуации и чувства. Също така възстановява лични спомении 

преживявания от миналото. Осъзнава настоящите си чувства, страхове, 

надежди.  

Плейбек тренингът е ценен именно с тази кобинация от трениране на 

качества необходими за актьорската професия, както  възможност за  
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докосване до собствената ни личност и разширяване на разбиранията ни и 

начинът по който гледаме на себе си и на света. 

Предизвикателствата пред личността, която плейбек театърът предлага са 

много,  нужно е да положим усилия, за да изпълним всички тези задачи. Но 

всеки път когато успеем да изиграем история, която е точна, креативна и 

докосваща, ние разбираме, че усилията си струват.  

Както вече стана ясно, по време на репетициите всеки участник влиза в 

десетки роли- на хора, на предмети, на чувства. Всичко, което е важно за 

протагосниста  се материализира и придобива форма и глас. С някои от 

ролите се свързваме лесно, с други- трудно. Така опознаваме собствените си 

части, ролите, в които влизаме най- често също и тези, които ни 

затрудняват. Тук имаме възможност да проявим чувства, важни за нас, но 

които нямаме смелостта или  желанието да изразим в обстоятелствата на 

ежедневния ни живот.  

Следвайки тази посока ние започваме да изследваме и себе си в процеса. 

Имаме възможност да „чуем“ и собствените си чувства, да им позволим да 

съществуват, отвъд очакванията на нашия разум. Да се срещнем с истината- 

за себе си. Мелани Клайн казва, че „най- сложното от всички 

взаимоотношения е  отношението към самите нас... това е връзка и 

отношение към всичко, което ценим и обичаме в себе си, и всичко което 

мразим.... доброто отношение към самите нас е условие за любов, 

толерантност и умереност към другите” (17,стр. 182-186-189) 

По време на репетициите се опитваме да освободим от предразсъдъци и 

схващания, които пречат на нашето развитие и изява на пълния ни 

потенциал. Трудностите, с които се сблъскваме са свързани не само с 
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нашите възможности като актьори,  а в много по- голяма степен с тайните, 

които носим в нашето подсъзнание*. В тренинга откриваме и нашите 

скрити убеждения, навици, мисли, които несъзнателно ни тласкат към 

ежедневните ни решения  и чрез които градим реалността си. Често не 

получаваме това, което искаме в професията, не защото не сме достатъчно 

талантливи, а защото не познаваме собствените си възможности. 

* Фройд пръв открива съществуването на „подсъзнание”, (както го нарича 

Станиславски). В неговите трудове той използва термина „несъзнавано”. 

Това е психична функция, в която психичното съдържание и психичните 

процеси са изолирани успешно от достъп до съзнанието. Не могат да станат 

съзнавани, въпреки усилията на волята. Според структурната хипотеза, 

която той създава  през 1923г. има три психични структури, които са То, Аз 

и Свръхаз. (5, 42стр.). Познанието за принципите, по които работи 

съзнанието и спецификите на несъзнаваното са необходими за задълбочена 

работа с актьора. Както вече изяснихме, не можем да отделим актьора „от 

самия него”, така че единствената възможност, която имаме като 

преподаватели и режисьори е да му помогнем да изследва скритите си 

вътрешни процеси, които го ръководят.  

„Изкуството се оказва нещо като терапевтично лечение за артиста и за 

зрителя- средство да потуши конфликта с несъзнателното, без да изпадне в 

невроза”, пише Виготски. (8, стр.113/114) 

Вдъхновението винаги идва от несъзнаваното. Но е и нещо на което не 

може да се разчита. Станиславски го нарича „проста случайност” и отделя 

на подсъзнанието цяла глава в емблематичната си книга. (23, стр. 375). „Ние 

сме много свързани с подсъзнанието, в реалния живот то съществува на 
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всяка стъпка. Във всеки физически израз на вътрешния живот, във всяко 

приспособление* също така е скрито невидимото подсказване на 

подсъзнанието.”(23, стр.381). Негова цел е „чрез съзнателна психотехника 

да предизвикаме в себе си подсъзнателното творчество на органичната 

природа” 

*приспособление- начинът, конкретните изразни средства, с които 

актьорът се изразява от името на персонажа на сцената. 

С тази психотехника ние можем да достигнем моментите, в които наистина 

творим и създаваме нещо, което преди не е съществувало. Моментите, в 

които се сливаме с твореца в нас и достигаме до съкровените кътчета в 

душата на зрителя. За да имаме достъп до вдъховението, ние можем да 

използваме и работата със собствената си  личност. Колкто повече 

изследваме несъзнаваното, толкова повече започваме да го разбираме. А 

колкото повече го разбираме, толкова по- възможно става да работим с него 

в екип,  да използваме неограничените му възможности. 

Виготски казва, че „най- близките причини за художествения ефект са 

скрити в несъзнателното и само ако проникнем в тази област ще съумеем да 

се доближим плътно до въпросите на изкуството”(8, стр. 108) 

Подготовката на актьора, както вече изясних,  включва овладяването на 

уменията му за концентрация, въображение, емоционална памет, логика и 

последователност, наблюдение и възприемане, релаксация и дишане, 

физическа  и умствена адаптация, гъвкавост и още много други. В 

предишните глави отбелязах как всички тези качества се развиват и 

придобиват с плейбек репетициите. Плейбек театърът дава възможност за 

трениране на едни от най- важните качества, нужни на актьора. Освен това 
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той развива и емпатията, разширява ролевия репертоар на участника. Той 

постепенно се освобождава от остарели стереотипи и морални схващания, 

придобива умение да чува и вижда партньора на сцената. Спонтанността и 

креативността са двете качества, за които много говорих. Те са ценности, 

които са в основата и на Психодрамата, и на Плейбек театъра, и на 

актьорското майсторство. Бих добавила, че те са базови и за постигане на 

автентичност и хармонични взаимоотношения в живота. Плейбек 

представлението се уповава именно на спонтанността и креативността и 

развитието на тези качества е задължително за плейбек актьора. В процеса 

на репетиции това става почти незабележимо, натрупването на познанията 

за формите, допълнителните загряващи упражнения и психологическия 

тренинг постепенно подкрепят и създават благотворна почва за спонтанна 

и креативна игра. 

Ето какво споделят някои от участниците: 

„За професията ми е от изключителна важност развиването на адаптивно 

мислене, спонтанност, въображение, партньорство, вникване в дълбочина в 

персонажа(в случая-реално съществуващият човек срещу нас-извличане на 

подробности и детайли от неговите психофизика, поведение, интонация; 

психологически анализ и т.н.). Развиването на всяко едно от тези каечства е 

предмет на плейбек театъра, процес, от който имах удоволствието да бъда 

част и който  провокира у мен желание, и необходимост да продължа да се 

развивам в тази посока”(И., 23) 

„Плейбек тренингът обогатява моята креативност, наблюдателност и дава 

възможност да чуеш една история зад разказаните думи. Често пъти хората 

прикриват нещо зад думите. Плейбек представленията не са като 
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нормалните драматични представления не можеш да очакваш нищо 

конкретно, за това трябва да слушаш с повишено внимание, също така не 

може да си сигурен как останалите колеги ще възприемат думите на 

протагониста- трябва да бъдеш отворен и за техните идеи.” Р.(24) 

„Научих се да наблюдавам хората в дълбочина, да се опитвам да ги усещам 

и да се поставям на тяхно място. В този тип работа креативността се развива 

на 100%.Позволявам си и да експериментирам във всеки един момент! Дори 

някоя идея да се окаже неподходяща, за мен това е само още натрупан опит. 

„Ц.(23) 

Гениалният режисьор Питър Брук не работи по еднинна система с 

актьорите. За всеки проект той търси нови упражнения, тренинги, нов 

подход към репетирането. Неговите разбирания за работата на актьора са 

много близки до спецификите на плейбек тренинга.  В книгата си 

„Актьорският тренинг през XX век”, Румяна Николова (23, стр.143-144) 

обобщава изискванията на Брук към актьора: те могат директно да се 

отнесат към Плейбек репетициите: 

1. Брук държи на непринуденост, пестеливост и „дестилация” на 

вътрешните импулси- предаването им навън с чистота и 

непосредственост.  

- За доброто „връщане” на историята е нужно тя да е предадена 

креативно, чисто и без оценка. „Дестилацията” на вътрешните 

импулси, за която говори Брук е задължителна в плейбек театъра. 

Освен да е спонтанен плейбек актьорът търси и най- изчистеният 

вид по който да предаде чувствата в историята.  
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2. За британския режисьор актьорите са основен творчески източник в 

ансамбловото изразяване- „разказвач с много глави”- отбор от играчи. 

Необходимо е да са отворени, да си сътрудничат, да са отзивчиви към 

изискванията на въплатената трансформация с лекота 

- Както Гротовски, така и Брук говори за ансамбъла поради явната 

му значимост в театралното изкуство. В плейбек трупата 

сътрудничеството и „отборното” чувство са изключително 

съществени за крайния резултат. Отношенията между членовете, 

тяхната отзивчивост един към друг е основата, върху която стъпва 

креативността и спонтанността на всеки един от тях. Сигурността 

в партньорите на сцената е това, което позволява на плейбек 

актьора да се чувства свободен и уверен, че каквото и да се случи 

той има на какво и кого да се опре. Тъй като в плейбек театъра 

става дума за абсолютна импровизация, в още по- голяма степен от 

едно класическо театрално представление членовете на трупата са 

зависими един от друг. 

3. В театъра на Брук импровизацията е ключ за подготовка на 

изпълнителите. Важността от пряк опит, свързан с изпълнителски 

условия и публики. Работа в процес в нетипични пространства и пред 

неопитна публика. Цел- разбъркване на актьоските навици, да станат 

отзивчиви и отворени към различни енергии и умения за обмен.  

- плейбек театъртът като метод за подготовка на актьора дава този 

„ключ”, който може да отключи много повече от една врата. 

Самият Брук отчита важността от работа на актьора в нетипични 

пространства и отзивчивост към различна публика. Плейбек 

представлениета се играят на всякакви места- кафета, арт къщи, 
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паркове, зали, мазета, сутерени. На тях присъства всеки път 

различна и необичайна публика. Често зрителите на плейбек 

представления не са зрителите от залата в театъра. Те са хора с 

разностранни интереси, любопитство към новото и често с ярко 

изразена критичност. Всичко това дава на актьора възможност да 

тренира своята гъвкавотс, отзивчивост и „умения за обмен”. 

 

4. Питър Брук отбелязва абсолютната необходимост от структура и 

съзнанието, че тези форми могат да предизвикат свобода за 

актьорите. Структурата и пиесата се виждат като контрабалансиращи 

елементи, като вътретъканна подкрепа един за друг. 

-Плейбек театърът, както казах в началото, е импровизационен 

театър без сценарий, но с форма, структура и ритъм. Той дава 

огромна свобода, но в същото време има рамка, която винаги е 

една и съща. Ритуалът в плейбек представлението е това, което 

„структурира”  и подкрепя всички участници в 

предизикателството да се изправиш пред непозната публика, на 

нестандартно място и да бъдеш открит, честен, креативен и 

спонтанен. 

 

5. Принципът на „Себеизследване” като ценност в театъра на Брук; 

процес на еволюция  и индивидуално развитие. Театърът в смисъл на 

отиване отвъд театъра- място за „душа- правене” 

- В началото на тази глава обърнах внимание на непрестанното 

изследване на себе си, което съпътства актьорът в плейбек 

тренинга. Брук също подчертава важността на личната еволюция 

на актьора. Театърът като място за изграждане на характер и място 
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за личностно развитие. В плейбек театърът актьорът може да 

намери това място, което не присъства в репертоарните и 

класически театри. Място където всички ценности на високото 

актьорско майсторство са застъпени, но атмосферата е 

изследователска, подкрепяща и дава  възможност за постигане на 

лична автентичност. 

6. За режисьорът- емблема изключително важен е театърът като 

положително припомняне, в което митичният наратив или фабула се 

актуализират тук и сега: ”събирането на общността във всичките й 

разнообразия, в рамките на един и същ споделен опит” 

- Нашата плейбек трупа се нарича „Тук и сега”, именно заради 

изключителната важност на това преживяване. То е обща ценност 

на Плейбек тетаъра, Психодрамата, и актьорското майсторство. 

„Тук и сега” е онази магия в настоящето, за която говорят древните 

индийски учители и която и до днес е тази съществана част от 

ежедневието ни, без която не можем да постигнем пълно лично 

щастие. Умението да си „тук и сега” , да можеш да се абстрахираш 

от бремето на миналото и тревогите на бъдещето. Да усетиш точно 

този миг, настоящият, на точно това място, точно с тези хора. В 

плейбек театърът това умение е необходимо, за да се постигне 

дълбока връзка с публиката и с разказвачите. Това умение е 

необходимо и за всяко сценично изълнение в театъра.  Да си „тук и 

сега” ти дава актуално и адекватно  отношение към действието, 

друга перспектива към случващото се. То е това което спомага за 

възникване на вдъхновението, на постигането на катарзис, както за 

актьора, така и за зрителя. 
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Митичният наратив, разказа, приказките са базата от която 

Джонатан Фокс започва търсенията си. Във втора глава отбелязах 

неговото желание да свърже класическият театър с традициите на 

разказвачеството. Желанието му да постигне театър, който черпи 

от древните знания и ги актуализира към днешните 

преживявания, търсения и битки, които съвременният човек води 

в ежедневието си. „Събирането на общността” и „споделеният 

опит” за който Брук говори е това, което в плейбек театърът е най- 

силен. Той е театър „за съседа” (35). Той обединява общността и 

дава възможност на всеки зрител да разпознае собствените си 

чувства и проблеми у разказите на другите и да почерпи от техния 

опит. Цялата идея на плейбек театъра се опира върху споделения 

опит и възможността на всеки участник да взаимства знанията и 

преживяванията на другите, за да постигне по- голямо разбиране 

за настоящата си ситуация или взаимоотношенията си с 

останалите хора.  

Плейбек тренингът допълва идеите на великите умове в актьорската 

педагогика и режисура. Ценностите му са в синхрон и с „голямото” 

актьорско майсторство, и с психодрамата, и с древните наративни 

традиции. Той възпитава както личността на актьора, така и качествата 

нужни за постигане на майсторство в професията. 

Като допълнение към обучението на актьора плейбек театърът може да 

допринесе за подобряване на работата на студента в основните 

дисциплини. Уменията, които се придобиват в процеса на усвояване на 

плейбек формите и спецификите на плейбек театъра са в посока 

овладяване елементите на актьорското майсторство, придобиване на 
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увереност и умение за импровизция. Освен това общуването с партьорите 

на сцената е на такова ниво, което не позволява да действаш със заучени 

реплики, без да чуваш наистина какво партньорът казва в момента. В 

театралната педагогика се отделя голямо внимание на постигането на 

истинско взаимодействие между пратньорите на сцената. Независимо, че 

знаеш текста на партньора си наизуст, всеки път трябва да възприемаш 

думите му като нещо ново, което чуваш за първи път.  В плейбек театъра 

студентът придобива умението да се свързва с партньора на ниво, което 

изисква вслушване, внимание в реакциите и думите на партньора.  Този 

вид тренинг може качествено да подобри умението за партньорство на 

студента. 

Ето и разсъжденията на някои от участниците в  плейбек групата на тема 

развитие на професионални качества от плейбек тренинга: 

 „Развивам страшно много неща в себе си като артист- това, че трябва на 

момента да изиграя и преживея дадено чувство, ситуация или цяла история 

развива мисленето и сензитивността ми.”(П., 25) 

„Бих казала, че за мен Плейбек театъра е изключителна провокация. В 

началото на репетиционния процес бях доста резервирана и уплашена. 

Никога не си бях представяла, че мога да се справя със страха да изляза на 

сцената и да пресъздам емоции, чувства и преживявания на напълно 

непознати за мен хора. Никога не съм мислела, че мога да импровизирам 

камо ли да жонглирам с чувства. Осъзнах, че за да оцелея трябва да бъда 

много смела и сигурна в себе си. Едно от най – важните неща които открих 

за себе си в процеса на работа беше, че забравям за самонаблюдението. 

Преди да пристъпя напред единственото, което правя е да наблюдавам 
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човека и да запомням неговата история, за всичко останало се доверявам на 

инстинктите си. Самата мисъл, че не разсъждавам над това да се 

наблюдавам от страни ме освобождава, чувствам се прекрасно на сцената. 

През доста препятствия минавам всеки път за да бъда искрена. Като цяло 

мисля, че плейбек тетатърът е полезен за здравето!”(Я., 24) 

Плейбек тренингът като допълнение към останалата подготовка на 

студента, може да помогне на педагозите да възпитат нужните личностни и 

професионални качества у актьорите. И то през увлекателна и забавна 

игра, която те води към разбиране на себе си, на другия и усещане за  

начина по който изкуството въздейства на човека и променя света към по- 

добро. 

За вече практикуващия актьор плейбек тренинга може да бъде този 

катализатор, който да отключи ново вдъхновение и нов подход към ролите 

и партньорите на сцената. Може да опресни знанията за елементите на 

актьорското майсторство и да подпомогне вече опитния актьор да излезе от 

рутината, която неизменно се появява с годините в професията, ако той не 

тръси нови подходи към задачите, които тя поставя. 

 Станиславски казва, че всеки актьор, който се стреми към майсторство и 

дълбочина в професията си трябва на всеки 5-6 години да се учи наново „от 

а-б”. В България, за съжаление, това не е така и вероятно са единици 

актьорите, които отделят време за връщане към упражнения и тренинги, 

които се считат за дейност, подходяща само за студента. В американската 

традиция, известни киноактьори с награди и световно признание 

периодично се завръшат в „студиото”(25), където наново се учат на 

основите на професията, за да могат да избягат от щампите и имитирането 
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на себе си във вече изиграни роли. Плейбек театърът може да даде нов 

подход към разбирането на професията- защото както Станиславски казва 

„изкуството изисква постоянно и неотклонно обновление и 

усъвършенстване. Възпроизвеждането и представянето на живия 

органически живот не търпи застинали, макар и прекрасни форми и 

традиции. То е живо и както всикчко живо и развиващо се е в непрекъснато 

движение и развитие”. (29, стр.8) 

 

Заключение 

 

“Всеки актьор, когато се намира в истинско търсене, започва да излъчва 

чудесна светлина, което значи, че природата го награждава за търсенето, за 

излизането от известното и насочване към неизвестното.... Именно 

усилието към неизвестното придава съзидателност на изкуството” 

Гротовски (34,стр.129,130) 

 

Подготовката на актьора е сфера, която непрекъснато се развива. Светът се 

променя непрестанно, театърът – също, заедно с човека, на който той 

служи. Да се търсят нови методи и начини да се подобри процесът на 

подготовка на актьора  е необходимо, за да бъде театърът актуален, смислен 

и докосващ. Нужно за актьора и преподавателите му също е търсенето на 

нови начини за трениране на най- важните, базови актьорски качества. 

Откритията на великите педагози в театъра не са константа, а основа, върху 

която всеки следващ изследовател се опира и надгражда. Самият 

Станиславаки в записките си, в бялото поле, на места отбелява „Да се каже 

още”. Той е съзнавал, че един човешки живот не е достатъчен, за да се 
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обхване мащаба на тази тема, че има нужда от много опити и търсене на все 

по- подходящи методи за подготовка на актьора. Надявал се е, че 

последователите му ще открият и доразвият това, което той първи започва  

да изследва. В книгата си „Работа на актьора върху себе си” Станиславски 

отделя цяла глава на подсъзнанието и неговата връзка с творчеството на 

актьора. Още тогава той посочва на последователите си, че има тема, която 

трябва да се изследва. „Във всеки физически израз на вътрешния живот е 

скрито невидимото подсказване на подсъзнанието”, пише той. По същото 

време Фройд развива революционните си идеи и те неизменно се отразяват 

и в изкуството. И двамата са работили в края на 19ти и началото на 20ти 

век. През 1922г.  Виготски пише и книгата „Психология на изкуството”, в 

която задълбочено изследва връзката между изкуството и психологията. В 

своите търсения те дават насока за силната връзка между изкуството (в 

частност актьорството) и психологията. Вероятно по света тази връзка 

отдавна е осъзната и са направени стъпки за изследването и прилагането й. 

Но в България, специално за актьорското майсторство, това не е така. Има 

много да се мисли, пише и изследва в тази посока. Сигурна съм, че 

психодрамата и плейбек театърът са необходими за актьора именно, за да 

се изследват несъзнаваните импулси, които движат актьора и на сцената, и 

в живота. Плейбек театърът е мостът, който свързва Психодрамата и 

актьорството. Нужно е да се потърси това, което е близко и познато на 

актьора, за да може той да се довери и опита непознатото и в повече случаи 

„плашещо” ново.   

За разлика от актьора в класическия репертоарен театър плейбек актьорът, 

докато играе в трупа, непрестанно се обучава. Без непрекъснатите 

репетиции и упражнения за развиване на лични и професионални 
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качества той не би могъл да се справя добре с изискванията на този вид 

театър. Точно това го прави толкова „жив” и богат. Защото богатството на 

театъра е актьорът. И ако самият той е личност, професионалист и вечно 

търсещ и задаващ въпроси, само тогава театърът може да бъде стойностен, 

изключителен и въздействащ. Само тогава може да достигне идеалите на 

гениалните теоретици и практици преди нас. А ние, опирайки се на 

откритията им, можем да добавим една малка тухличка в стената- история 

на тренингът за подготовка на актьора като търсим нови методи и подходи 

към тази необятна и вълнуваща тема. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СНИМКИ И ИНТЕРВЮТА 

 

 

Трупата е готова да се „гмурне” в предизвикателството. Начало (интро) на плейбек представление. 

На снимката долу: Начален поздрав на водещия към публиката. Двата празни стола в дясно са за 

разказвача и водещия. В ляво на сцената закачалка с шалове, шапки и чадър. 
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Актьорите в позицията си през времето, в което не играят.  Готови за всяка история, 

концентрирани и ведри. 

 

 

В ляво- плейбек музикантът следи актьорите и помага за изразителността и цялостта на 

историите. 
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Горе: Охлюв с „къщичка” от щайгите. 

Долу: Скулптура 

 

 „Имах тежък ден с изненади, но накрая всичко приключи добре, щом сега съм тук” 
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На снимката долу: Хор- „Чувствам се спокоен и щастлив” 

 

На снимката долу: 

Двойки: актьорите се концентрират преди за започнат действието. В този момент никой от тях не 

знае кой коя от двете позиции ще заеме. 

 



114 
 

Някои от хората, които споделиха историите си: 

 

„Пътуването във Венеция със съпруга ми преди години беше уникално! Озари ме и си мечтая да 

бъдем така щастливи и в България!” 

 „Преподавам 

математика и днес написах тройки на ученици, които не заслужават дори двойка. Не зная дали 

постъпих правилно от педагогическа и морална гледна точка” 



115 
 

 

„Едно лято се влюбих на морето, бях много щастлива, но приятелят ми дойде и развали всичко” 

 

„Когато бях малка на гости при баба ми и дядо ми бях публично охулена, без да съм виновна. 

Преживях го тежко, тъй като и без това не бях много приета в компанията. След няколко дни ми 

донесоха новите ролери от чужбина и аз бях много щастлива и ухажвана!” 
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„Веднъж, докато бях на плуване, някой е ограбил личните ми вещи и дрехите ми. Прибирах се по 

бански в автобуса и се чувствах ужасно засрамен!” 

 

 

Скулптура: „За някои всяка вечер е петък вечер, а други са на работа и в събота” 
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На снимката горе- Мъдро същество: „Имам въпрос- когато преди 15 години се записах да уча в 

балетното училище правилно ли постъпих? Какъв би бил животът ми, ако не го бях направила?” 

 

Хор: „Чувствам се устремен и удовлетворен” 
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На снимката горе: Моментът, в който разказвачът избира кой актьор кого от хората в историята да 

играе. Актьорите слушат като се опитват да вникнат в чувствата на разказвача и да запомнят всеки 

детайл. 

 

Двойки- „Много го обичам, но понякога страшно ме вбесява”. Първата двойка е завършила 

действието си, втората е на ход. В случай с чертири двойки последната трябва да обобщи и/или да 

обхване това, което останалите три са пропуснали. 
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Скулптурата на животното на групата по време на психологическия тренинг, за която разказах в 

четвърта глава. 

 

 

Елементите на животното (омнипотентен еднорог с член, вместо рог), са по- ясно различими тук, 

от две гледни точки (отгоре и в профил)- очи, мозък, грива, кожа, кръв, мъжки полов член, корем и 

дупе.  

Благодаря за рисунката на участникът  Р. 
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Актьорът, избран от разказвача слуша концентрирано и се опитва да вникне  отвъд думите. 

 

История в процес на разиграване. „Когато бях в гимназията отидохме на Витоша с нашата класна. 

Пързаляхме се с найлони, после се изгубихме. Някои се напихме и се забавлявахме, а други 

мрънкаха през цялото време. Когато се стъмни, дойдоха от спасителната служба да ни приберат” 
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Сцена от разиграване на цяла история: ”Пътувах в чужбина на уъркшоп с група непознати хора, а 

организаторите изглеждаха съмнителни, мислех че отиваме на едно място, а се оказа съвсем друго. 

Много ме беше страх, но накрая всичко беше наред.” 

 

Суогънът (мото с картинка) на трупата ни: ”Зоната ти на комфорт (малкото кръгче). Там където 

магията се случва (голямото кръгче). 
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Разказ на една от участничките за преживяването й в процеса (И.,23): 

„Още от самото начало предметът на бъдещия работен процес успя да 

спечели вниманието и интереса ми. Не бях чувала за съществуването на 

подобна театрална форма, макар че бях четвърти курс в Националната 

Академия за Театрално и Филмово Изкуство, (със специалност Tанцов 

театър). Близки до темата бяха единствено беглите ми познания, свързани с 

работата на Джейкъб Морено или по-конкретно- с психодрамата. 

Скептицизмът ми, породен от наименованието „Плейбек“, (което в 

България е съпроводено от светкавична първоначална асоциация с фалш), 

беше категорично потушен още с встъпителните думи относно 

представяната пред нас форма. Отдавам това на подходящия 

педагогически подход и професионализма на Цвета Балийска, която-както 

стана ясно скоро след спомената ни първа среща-се оказа ментор и 

основоположник на нашата прохождаща и изпълнена с ентусиазъм 

Плейбек трупа. Така-неочаквано и изненадващо за самата мен, аз се 

впуснах в този процес, запленена от дълбочината и спецификата му.  

     Днес, от позицията на (вече дипломирана) актриса за танцов театър, мога 

да кажа, че благодарение на знанията и уменията си в областта на 

театралното изкуство (и изразните средства-слово, песен и най-вече 

движение и танц), още в началото на плейбек тренинга се чувствах 

предразположена и заинтригувана от работата по конкретните 

упражнения. Атмосферата по време на процеса съчетаваше усещането за 

комфортна и защитена среда и в същото време създаваше поле за 

провокации, изследователски търсения, изненади. 

     Сработването с екипа не представляваше трудност за мен, тъй като с 

останалите членове на трупата бяхме колеги и вече имахме множество 

общи проекти зад гърба си. След като се запознахме по-подробно със 

същинските форми, които съставлява едно плейбек представление и 

започнахме своите опити върху тях, аз се чувствах удобно в съчетаването на 

абстрактни, стилизирани и по-илюстративни изразни средства. Вследствие 

натрупването на все повече практически опит, заедно с екипа достигнахме 

до множество изводи, сред които: съзнаването на факта, че актьорската 

професия понякога се превръща в пречка за точното пресъздаване на 
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дадена ситуация или чувство, подадено от публиката, поради стремежа ни 

към спазване на театралните закони и желанието да открием оригинални 

решения, което само по себе си е хубаво, но трябва да е много добре 

балансирано и конкретно насочено към съответните зрители, а не 

самоцелно; същото се отнася и за максималното придържане към 

разказаните истории-да не бъдат нито изкривявани, нито преразказвани, а 

да търсим подтекста им и онова, което протагонистът(съзнателно или 

не)има нужда да види; осъзнахме още, че е необходимо да приемем 

неизбежния риск от провал, който крие импровизационният театър и да се 

научим да не се страхуваме от него. С напредването на процеса, пред мен се 

откриваха още нови и нови гледни точки, полезни за подобряване 

качеството на работата, които засилваха интереса ми и ме изпълваха с 

удовлетворение. 

     Едно от най-важните условия за успеха на плейбек представлението се 

оказа и сред най-трудно изпълнимите за мен, а то е именно нивото на 

концентрация. Разбрах, че е от изключително голямо значение как 

разпределям вниманието си при слушане на една история, (точно какво се е 

случило, кои са ключовите моменти, как я разказва протагонистът и т.н.), 

при възприемане на синтезираната от водещия информация и разбира се, 

при партниране с другите актьори. Необходими ми бяха много усилия (и 

все още се усъвършенствам в това отношение), за да съумея да се справям с 

тези неща едновременно и то еднакво добре.  

Онова, което прави плейбек театърът несравним е възможността за 

споделяне и съпреживяване, което води до терапевтичен ефект както за 

зрителя, така и за актьора, посредством едно изключително близко и 

неподправено общуване. Според мен в това се крие и магията на тази игра 

на енергии „тук и сега“. И.(23) 
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Интервю с Александър Евтимов-Шаманчето, музикант 

 

Какво е най- същественото според теб за  плейбек музикантът? Каква е ролята му 

според теб? С какво те обогатяват заниманията с плейбек театър? 

А.Е.: Това, което съм открил от опит, че в плейбека това не е толкова 

музкика, колкото звук- звукоизвличане. Аз също като актьорите изчиствам 

съзнанието си и слушам историята и се опитвам да я разделя на сцени, да 

ми дойдат идеи за тембър на инструмента, който ще отговаря на историята. 

Гледам човекът и си мисля каква музика (звук) би го докоснала него. 

Опитвам се да преценя как би било полезно за разказвача- музиката да е в 

синхрон с жанра или обратно. Старая се да съм спонтанен, да изчистя 

съзнанието си и да следвам импулсите, които имам в момента. Рядко 

използвам парчета, които съществуват. Употребявам ги само като цитати. 

Стремя се да имам и картина за цялото- каква е оптималната дължина, къде 

да има акцент, къда да поведа към финал. Следя и да помагам на 

актьорите- в самото изиграване ги следвам и се „потапям” в тях.  Има 

моменти в които има нужда от кулминация и аз я отбелязвам. Понякога на 

актьора му е нужно да въздъхна, за да излезе нещо, което той не може да 

изрази в момента. През емпатията се свързвам с хората, които разказват и се 

обогатявам с емоционална опитност. Имам възможност да наблюдавам и 

протагониста, да  виждам кои моменти го вълнуват, кога е резервиран.  

Какви качества според теб трябва да притежава музикантът, който иска да се 

занимава с този театър? 

А.Е.: Да е отворен и широкоскроен. Да има по- голям инструментариум.  

Ако се свири само на един инструмент е възможно да стане, но е по бедно. 

Един инструмент може да се използва по много начини, но все пак е хубаво, 

ако един музикант иска да свири в плейбек представление да се обучи и на 

други инстументи. Това ще поддържа неговата спонтанност. А и ако един 

музикант е виртуоз на един инструмент не е сигурно в самото 

представление той дали ще обслужва историята или ще представя 

майсторството си. 



125 
 

В какви моменти ти е трудно? 

Когато нямам идея какво да направя. В тези моменти, ако се отпусна- се 

получава. Напоследък ми е много интересно освен музика да озвучавам и 

„мисли”, неизказаният  вътрешен глас на разказвача.  Трудно ми е и когато 

актьорите поемат по различна посока от това, което аз съм чул. Както и 

когато аз сложа финал, а те продължат сцената- тогава трябва наново да се 

върна и да вляза адекватно и да сложа, ако се налага още няколко края. В 

първите ми плейбек представления ми беше трудно, когато има места на 

които не е нужна музика и мен трябва да ме няма. Има моменти, в които 

тишината е по –силна.  Не винаги мога да осъществя идеите си. Може да ми 

е дошло добро хрумване, но не винаги имам възможност да го реализирам, 

защото в плейбека всичко се сменя много бързо и аз трябва да се съобразя. 

Това ме развива много като музикант. Моят опит показва, че в плейбек 

предпочитам да свиря сам.  Открил съм, че е много трудно да се нагласят 

двама музиканти един към друг. Това може би би могло да стане, ако 

ролите между тях са ясни- единият води, другият- следва. 

Каква е приликата и разликата с психодрамата според теб? 

Те имат един корен. И двете са психология и изкуство. Плейбекът е по- 

сценична, театрална форма, има публика. Психодрамата е затворено, 

изолирано пространство. В същността си са близко. Мога да направя 

аналог, че ако психодрамата е бира, то плейбекът е безалкохолна бира. 

Плейбекът е една идея по- безопасен. И двете работят със защитите на 

хората, но плейбекът дава повече пространство да се скриеш. Прилика 

между тях е инструментариумът- има еквивалент на ролите между двете, 

макар да не се покриват напълно. В плейбекът има много интуиция. След 

като разказвачът избере кой да го играе всичко е въпрос на правилния 

избор на актьор- дали неговата интуиция ще е верна на историята?  В 

психодрамата има размяна на роли и протагонистът сам дава реплики на 

всички персонажи, затова е и алкохолната бира- защото влиза по- 

надълбоко. Обратната връзка, която получвава протгонистът в 

психодрамата, е най- съществената част- там е където се случва катарзисът. 

В плейбекът това го няма, там можеш да вземеш само от това, което 

актьорите дават в момента. В плейбекът протагонистът си позволява много 
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по- малко, но това пък е една друга посока за изследване на „теле”- в 

плейбека то присъства активно. Плейбекът няма амбиции за терапия, но 

терапевтичнят ефект е добавен, има го. И при двете има едно характерно 

напрежение точно преди да бъде избран разказвача. Това напрежение се 

преживява от всички присъстващи, независимо дали имат намерение да 

разкажат. Това напрежение съдава много силна енергия в залата. Според 

мен няма хора, които нищо не разказват, всеки преживява историята в себе 

си. Тази  възможност, че може да излезеш и да извадиш „черните си ризи” е 

плашеща и вълнуваща, в плейбека има много хора и „престрашаването” ти 

е по- голямо.  

 Ролята на водещият е много по- сложна в плейбека, защото освен 

функциите, които водещият има в психодрамата, в плейбека плюс тях 

водещият трябва да бъде и жокер- човекът, който представя цялото и му 

прави рамка за пред трети лица. В психодрамата това не е нужно. 

Плейбекът има много положителна страна с това, че не къса континиума. В 

психодрамата историята е накъсана, заради смяната на роли, действието се 

прекъсва. Това прекъсване е необходимо обаче, за да те държи тук и сега. 

Наблюдавам, че ако човек иска да задълбае в плейбека, винаги стига до 

психодрамата.  

Основното за плейбек актьора е не да е актьор, а да има емоционален опит. 

Затова е трудно да  се работи с млади актьори, защото има неща които за 

тях са трудни, които не разбират и познават. Най- добрият вариант за 

формиране на трупа е да има смесени възрасти, както и хора от различни 

професии- психодраматисти, актьори, неактьори. Проблем при младите 

актьори е и че те имат нужда да бъдат харесвани и е възможно да не играят 

за протагониста, а за цялата публика. Това не е в идеите на плейбек театъра. 

Но пък обучавайки се на плейбек се бориш с егото си и се научаваш да 

слушаш. За младите е много полезно и емоционалната опитност, която 

придобиват. Плейбекът е като „живот на ръба”. Актьорът е чисто гол, няма 

гаранции за нищо. И това е хубаво. 
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