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Размисли върху: Preface: The Theater and Culture; Глава втора: Metaphysics and the Mise 

end Scene; Глава трета: The Alchemical Theater. 

От историческа гледна точка културата
1
 изглежда несъзнателно зачената и 

непосредствено проектирана в почти всички измерения на човешкото съществуване. 

Конвенционално тя не може да бъде разглеждана като преднамерено деяние, освен ако 

не допуснем, че ние, наред с всичките ни знания и изобретения, сме логически 

предначертан етап от един необозрим за момента еволюционен план на природата. 

Някои наричат този план божествен
2
, но независимо от дискурса, в основата си той 

олицетворява една и съща мистерия.  

       И все пак остава следното недоумение. След като ние несъмнено сме 

природни/божествени създания, защо културата, като вторично проявление на нас 

самите, се материализира в социални и психологически измерения, които за Арто (и 

много други) са форма на „обезчовечаване“, затвор от знаци и понятия, откъсващи ни 

от съществото на реалността или най-малко от активното ни участие в нея?  

 

       В еволюционната история на Земята регулярно наблюдаваме глобални катаклизми, 

които проправят път за израстването на нови, по-комплексни еко системи. Напълно 

резонно е да считаме, че ако светът на динозаврите не бе унищожен, биологичните 

предпоставки за появата на човека на картата на вселената просто нямаше да ги има. 

Вярвам, природата толерира, или дори стимулира историческото развитие на вида ни – 

следователно, за нея, рискът от нашето присъствие е обоснован. Така погледнато,  

апокалиптичните прогнози за бъдещето изглеждат напълно закономерни – те са 

първична необходимост за здравословната еволюцията на природата. Културата, в този 

контекст, е вирусът, който мотивира и обосновава самоубийството ни в краткосрочен 

план.  

Разбира се, в един от възможните сценарии, ние оцеляваме и заживяваме щастливо. 

Така както всичко останало и удоволствието от живота извън тираничната модалност 

на културата е възможно единствено, ако сме усетили подтисническото й издевателство. 

Но за преодоляването на клопките на съвременната социална мисъл се изискват 

поредица от проникновения, чиято разтърсваща сила да трансформира възможните 

онтологични разкази във въображението на цивилизацията. Защото проблемът не е 

изцяло в неразбирането. Перверзията на идеологията
3
 се състои в това, че индивидът 

осъзнава поквареността на културата и въпреки това добворолно се отдава на нейните 

изкушения. Култура и идеология, подобно на култура и цивилизация, са две понятия с 

припокриващи се значения. 
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 Култура/цивилизация – така, както я мисли Арто; 

2
 Без понятието да е обвързано с конкретна религия; 

3
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Епидермата на културата е езикът. Способността ни да артикулираме реалността и 

да скулптираме въображаеми обекти в нея, е доминиращо лингвистичен процес. 

Визуалният образ все по-успешно интегрира смисли в себе си, но на този етап, що се 

отнася до общуване, говорът е основен инструмент.  

“If confusion is the sign of times, I see at the root of this confusion a rupture between 

things and words, between things and the ideas and signs that are their representation”
4
. 

Езикът е вид комуникационна инфраструктура. Той е формална система от звуци, 

които сме натоварили с фиксирани значения. В опит да разясня защо системата е 

формална, ще направя аналогия с математиката
5
. Числото три, например, се използва 

по един и същ начин, без значение дали говорим за три ябълки или три кораба, макар у 

всеки от нас да се раждат напълно различни асоциации спрямо цифрата в зависимост от 

предмета, който тя означава. Това може ясно да проличи от амплитудата в реакцията на 

събеседника ни в отговор на молбата „Донеси три ябълки“ и „Донеси три кораба“. Т.е. 

цифрата винаги абсорбира специфичен смисъл в зависимост от предмета на разговор. 

Този факт обаче не е от значение за математиката и тъкмо поради тази причина тя 

олицетворява формален гръбнак от възможности за изучаване на вселената – подобна 

система от знаци не може да има претенция за органично (напълно истинно) 

разглеждане на света. Аналогично, езикът описва реалността плоскостно, без 

капацитета да задава многопластовите нюанси на непосредствения опит/преживяване. 

Когато кажем „пухкава розова крава“, всеки от нас си я представя малко или много 

различно, тъй като възможностите за това как точно изглежда са практически безброй. 

          Никой от авторите, опитали се чрез поезията си да опишат любовта, никога не е 

заявявал претенция за пълен успех. Гарантирано, сходен ще е резултатът, ако всички 

желаеха цялостно да изградят образа на самотата, скуката, щастието или други, далеч 

по-тривиални понятия. Проблемът не е в комплексната природа на състоянието, а в 

ограничените възможности на езика. Неговите дадености са контура на 

артикулационните ни способности. Но освен всичко, в тази си модалност, 

език/дума/идея и смисъл не са припокриващи се величини.  

Популярната сентенция гласи – „В началото бе словото.. и словото стана плът..“. 

Любопитно е, че подобна синестезия се наблюдава при опити с психотропни 

субстанции сред шаманистичните общества в Южна Америка. Една от тези субстанции 

е аяхуаската
6
. Изледователи

7
 регистрират следните преживявания. След вземане на 

дозата в компанията на шамана и зрелите индивиди от племето, навлизайки в активния 

стадий на сесията, членовете на групата започват да възпроизвеждат ниски монотонни 

мелодии. Тези мелодии се материализират в цветове и форми, напълно видими за 

участниците, а конфигурациите форма-цвят се изменят в зависимост от 

архитектониката на песента. Издаваните от всеки звуци допринасят за изграждането и 

                                                           
4
 Artaud, p.7; 

5
 Примерът е взаимстван от Alfred North Whitehead – от труда му „Science and the modern world”. 

6
 Активната субстанция, предизвикваща халюцинации при аяхуаската, се нарича DMT – 

диметилтриптамин; 
7
 Изтоникът са Terence и Denis Mckenna; 



оживяването на образите. След сесията групата обсъжда на кого коя част от 

синестезията му е харесала най-много. Но – тяхното преживяване не е чисто 

естетическо. Въпросните цветове и форми носят смисли, които са непосредствено 

разпознаваеми за колектива – те нямат нужда от лингвистична интерпретация, тъй като 

са сами по себе си език, който обаче се припрокива със смисъла на заложените в него 

послания. Език, послание и преживяване са претопени в монохромна херметическа 

сплав. Индивидът е сърежисьор в нейното създаването и случване. Посочената от Арто 

клопка: “If our life lacks brimstone, Le., a constant magic, it is because we choose to observe 

our acts and loose ourselves in consideration of their imagined form instead of being impelled 

by their force”
8
 – изглежда преодоляна. 

         Метафизиката в театъра предполага подобен тип органика между акт, форма и 

смисъл. “The theater, which is no thing, but makes use of everything – gestures, sounds, 

words, screams, light, darkness – rediscovers itself at precisely the point where the mind 

requires a language to express its manifestations”
9
. 

Една от особеностите на средновековните ръкописи е функцията на шрифта. В него 

се крие не просто естетическа, но и смислова субстанция. От значение е коя главна 

буква в кой пасаж по какъв начин е изписана и т.н. Следователно четящият 

средновековния ръкопис трябва да разчита знаците, но също така да вижда как те 

изглеждат. С появата на печатната машина шрифтовете се унифицират. Като косвено 

следствие, в съвременната култура можем условно да разделим хората на четящи и 

виждащи – не просто печатните издания, но случващото се около тях изобщо. Всяка 

култура на стандарти и стереотипи подтиква индивида да живее, четейки 

заобикалящата го среда. Да виждаш олицетворява способността за артикулация отвъд 

знаковата природа на обектите, отвъд тяхното непосредствено културно 

предназначение. 

        Бунтът на Арто спрямо конвенционалната представа за театър е бунт срещу 

организирането на смислите около най-достъпната за разчитане медия – тази на 

говоримя език. В основата си това е протест срещу необходимостта театралното 

изкуство да отразява драмата на културата. Поезията на mise en scene е достъпна за 

сетивата на виждащия. В този контекст да виждаш не означава да приемаш конкретни, 

изговорими послания – то по-скоро стои за светоусещане, способно да абсорбира 

мелодията на внушенията, присъщи на mise en scene. Срещата на конвенционалния 

театър с освободеното от изискванията на културата mise en scenе е среща на 

психологията с метафизиката. В някакъв смисъл дори сравнението на Бенямин между 

магьосника (ходожника) и хирурга (кинооператора) носи подходяща аналогия. Макар 

всеки вид театрална постановка да е педантично режисирана, преживяването на зрителя 

в единия случай е по-близко до съзерцаването на работата на художник, докато в 

другия случай постановката прилича много повече на съживена кинематография
10

. 
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9
 Artaud, Preface – p.12; 
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 Реферирам към Бенямин свободно, абстрахирайки се от неговите разсъждения върху аурата на 
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Фундаментален дестилат на алхимическия свят е смисъла на сентенцията 

coincidencia apositorum – единството на противоположностите. Всяко нещо съществува 

в своето диаметрално разположено отрицание. Динамиката на двуполюсните 

конфликти поражда енергията на живота във всички материални и философски 

измерения. Само по себе си това е онази пречистена от всякакви смислови конотации 

драма – трептяща антиматерия, чийто резонанс наелектризира носталгията на Арто по 

една алхимическа концепция за театър, способна да изкристализира неосъществимото. 

В заключителната фаза на глава трета – “The Alchemical Theater”, той пише: „The 

theatrical operation of making gold, by the immensity of the conflicts it provokes, by the 

prodigious number of forces it throws one against the other and rouses, by this appeal to a sort 

of essential redistillation brimming with consequences and surcharged with spirituality, 

ultimately evokes in the spirit an absolute and abstract purity, beyond which there can be 

nothing and which can be conceived as a unique sound, definite note, caught on the wing, the 

orgаnic part of an indescribable vibration”. Екзалтираната артикулация на подобно 

състояние провокира въпроса как то да бъде достигнато? Поетичната философия в 

глава трета моделира пропастта между реалното и утопичното. Макар Арто да се 

стреми към първичните/истинните състояния в природата, той си дава сметка за 

неуловимостта на тяхната реална манифестация. Защото говорейки за истината, ние 

скулптираме нейните форми, но на този етап не сме способни да изкажем материята, 

от която е създадена. Ако тази материя е всеприсъща, то тя е едновременно навсякъде и 

никъде: „Истината не се разказва/означава, тя е. Но истината, следователно, именно 

защото е, е неявима, непредставима, неозначаема, неразказваема (…). Тя гарантира 

възможността за репрезентация, без да се актуализира в самата репрезентация. 

Истината е абсолютната действителност, възможна само в/като чистата потенция на 

категоричното си отсъствие“.
11

 

В духа на алхимията, Арто негласно търси философския камък. Препратката към 

Елевзинските мистерии и идеалистичното състояние, описано в последния абзац на 

главата, катализира това усещане, като същевременно ни подава материал за частична 

рационализация. Днес с голяма увереност можем да кажем, че активната съставка на 

мистичните ритуали в Елевзина е психотропно растение
12

. Синтезът на 

противоположностите е възможен единствено чрез намесата на чужд агент. 

Перефразирайки Marshall McLuhan, думите му приблизително гласят: “Не знаем кой е 

открил водата, но това със сигурност не е било риба“. Така и ние плуваме в естествено 

присъщия ни океан на познатата реалност, но за да открием приживе какво тази 

реалност всъщност е, заставени сме пред необходимостта от гледната точка на 

същество, за което измеренията на живота ни са видими в контекстуалната среда на 

това, което е отвъд него. Фармакологичните съставки на някои от психотропните 

растения създават условия за подобна интензивна и мащабна саморефлексия – затова 

считам, че халюциногените са любопитна за изследване пресечна точка между 
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 Wasson, R. Gordon, Ruck, Carl, Hofmann, A., The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries. 
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принципите на алхимията, Елевзинските мистерии, състоянията артикулирани от Арто 

и търсенето на философския камък.  

В заключените ще перефразирам думите на Гьоте: „Нашите желания са 

предчувствия за нашите способности. Онова, което ние желаем и можем обаче, ни се 

представя някак си извън нас и в бъдещето. Така ние се стремим към онова, което вече 

тайно притежаваме“. Освобождението от „…всички конфликти, породени от 

антагонизмите между материя и ум, идея и форма, конкретно и абстрактно…“
13

 и 

„…разтварянето на всички явления в единствена по рода си изразност (expression), 

която трябва да е била еквивалента на духовното злато“
14

 – този стремеж към състояние 

на сингулярност, където всяка конфликтност в природата е претопена в хармонична 

еднородна сплав, напомня за отделянето на духа от тялото – за смъртта. Дали 

копнежите на Арто не са предусещане за отвъдното, което (раждайки се) всички ние 

вече тайно притежаваме? 
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