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Изкуство, театър, режисура,
актьорско майсторство – всичко
е манипулация! Основният кому-
никативен процес1 по същност-
та си е именно манипулативен
процес! Тогава защо повечето хо-
ра на изкуството “настръхват”
дори само при мисълта за подоб-
но сравнение? В българския език
думата “манипулация” има две
значения. Буквалното се използва
сравнително рядко. За сметка на
преносното, което обаче е нато-
варено с голям отрицателен за-
ряд. Защо? Нека потърсим отго-
вора в речниците. Според тях ма-
нипулация идва от латинската
дума “manus” – ръка, през френс-
кото “manipulation”2 и буквално
означава движение, работа, бора-
вене с ръцете за изпълнение на
определена задача3. Ето обаче и
преносното значение: Ловка
постъпка, хитрина, измама4 и
Въздействие по хитър и нечестен
начин върху някого или нещо за
постигане на определена цел5.
Всичко това по-скоро ни пречи да
достигнем до същността на
разглеждания процес и взаимоот-
ношенията му с изкуството по-
ради наличието на натрапваща-
та се морална оценка. Нека само
си представим как ще се почув-
ства (и как ли ще реагира!) един
режисьор или един актьор, ако
след някоя премиера го поздравим
с думите: “Ти си блестящ манипу-
латор!”… В най-добрия случай чо-
векът ще започне да се чуди как-
во точно сме имали предвид.

Най-общо казано, манипулаци-
ята е една огромна област от
обществените отношения, коя-
то тепърва ще бъде овладявана и
регламентирана. Един типичен
пример за свободна социална ма-
нипулация е сравнително новата
за нашите социални условия про-
фесия PR (връзки с обществено-
стта). Обикновеният, неизкушен

човек, ако изобщо обърне внима-
ние на това понятие, ще се огра-
ничи с повърхностното тълкува-
не на съставящите го думи, без
изобщо да си дава сметка, че зад
тях се крие най-мощното поли-
тико-икономическо оръжие за ма-
нипулация. По думите на самия Е.
Бернайс – създателят на техни-
ките на модерната пропаганда,
обединил теориите на масовата
психология и схемите за корпора-
тивно и политическо влияние, PR
е елитен специалист, обучен да
съветва “имащите власт” как да
оформят нагласите на общест-
вото”, т.е. как да го манипули-
рат.

Свободната манипулация се
среща във всички области и из-
мерения на човешката дейност -
лична и междуличностна, семейна
и обществена, професионална и
частна.

Там, където логиката и ра-
зумът не са могли да се наложат,
побеждава емоционалното внуше-
ние. Колко добре познават силата
на внушението водачите на тъл-
пите! Добре я е познавала и Лени
Рифенщал - кинематографистка
на Третия райх, защото тя е ор-
ганизирала спектаклите, на кои-
то присъствал Хитлер, и празни-
ците на партията му… В такъв
момент е достатъчна само една
дума, за да се отприщи човешка-
та вълна и да залее всичко по пъ-
тя си…6

От онези времена насам пси-
хологията и поведението на тъл-
пата са предмет на постоянен
интерес не само от науката
(психология, социология, социална
психология), но и на политиката.
Ще разгледаме малко по-подроб-
но една от най-добре усвоените
в практиката специфична об-
ласт на приложение на достиже-
нията на тези науки с цел мани-
пулация, а именно – PR. Ще напра-

вим това не само за да покажем с
каква мощ разполага и оперира
един обучен в тази област специ-
алист – по същността си той не
е нищо друго, освен манипулатор
на общественото мнение и наг-
ласи, какъвто е и всеки режисьор
и в – по-ограничена степен – все-
ки добър и мислещ актьор. …про-
фесията PR не е просто да изгра-
диш благоприятен имидж на своя
клиент… целта е много по-амби-
циозна. PR цели да моделира и
обективизира правдоподобна ин-
терпретация на самата реал-
ност7. С помощта на няколко
примера ще покажем също и че
цялата система от знания и уме-
ния на един PR-специалист би
могла успешно да се използва от
всеки режисьор след проста ко-
рекция в нагласата и гледната
точка, включваща преди всичко
съобразяване с основната цел на
изкуствата – художественото
послание, защото PR-специа-
листът е …съветник на клиенти-
те в насока как да работят с ма-
сите само като използват психо-
логият8.

И така, кой е Едуард Бернайс?
Това е човекът, който създава
техниките на модерната пропа-
ганда и който след 1920 г. успява
да обедини в едно теориите на
масовата психология и схемите
за корпоративно и политическо
привличане на вниманието… Той
работи като съветник на полити-
ческите фигури за използването
на средствата за масова комуни-
кация и за предимствата на визу-
алните символи като инструмен-
ти на това, което Бернайс нари-
ча “инженеринг на съгласието”9.
Това всъщност е конкретен на-
чин за изграждане на обществе-
ното съгласие (т.е. приемане) на
една или друга идея. Според Бер-
найс професията на PR-а е отго-
вор на едно трансисторическо

1 Целенасоченото
и комплексно въз-
действие на всич-
ки сценични и пос-
тановъчни
инструменти вър-
ху съзнанието и
подсъзнанието на
зрителя с цел
предаване на ху-
дожественото
послание.
2 Речник на чужди-
те думи в българ-
ския език, Наука и
изкуство, 1978.
3 Български тъл-
ковен речник, Нау-
ка и изкуство,
1994.

4 Речник на чужди-
те думи в българ-
ския език, Наука и
изкуство, 1978.

5 Български тъл-
ковен речник, Нау-
ка и изкуство,
1994.
6 Дако, Пиер. Фан-
тастичните по-
беди на модерна-
та психология, с.
105.
7 Статия “На по-
сещение при Еду-
ард Бернайс” от
Стюарт Иън, пуб-
ликувана в Интер-
нет през 1994 г. и
в списание “Медия
& реклама” от ап-
рил 1999 г.
8 Пак там.
9 Пак там.
10 Пак там.



6

разбиране: нуждата на тези, кои-
то имат власт да сформират
нагласите на масовата публи-
ка10.

Но какво прави възможно из-
ползването на системата от
знания и умения, наречена PR, от
един режисьор? Разбира се, изпо-
лзването на един и същ базов
процес – манипулацията, както и
някои съществени прилики в до-
бавка към разликите между две-
те. Нека първо да разгледаме ед-
на основна и очевидна прилика, а
именно – тяхната невидимост,
т.е. задкулисния характер на ра-
ботата им. Всеки театрал знае
сентенцията, че режисьорът си
е свършил работата добре, кога-
то намесата му не се забелязва,
когато “режисурата се разтвори”
в останалите компоненти на
спектакъла. Същото важи и за
PR-специалиста: …не мога да
забравя особеното значение, кое-
то Бернайс отдели на невидимо-
стта на експерта по PR, когато
върши своята работа. ...Като
член на интелектуалния елит,
който управлява обществото,
той… се прицелва с уменията си
към общата публика, която е в ос-
новата си лекомислена в своите
реакции. Работейки зад сцената,
далеч от публичния поглед, специ-
алистът по PR е изцяло социален
учен. Човек образован как да изпо-
лзва достиженията на социологи-
ята, психологията, социалната
психология и икономиката, за да
въздейства и напътства публич-
ните нагласи11.

Друга ясно доловима прилика
е, че и двамата имат статута и
възможностите на манипулатор
par exelence – в границите, в кои-
то прилагат въздействието си.

Докато някои изтъкваха аргу-
мента, че PR представлява “дву-
посочна улица”, по която инсти-
туциите и публиката поддържат
демократичен диалог, на практи-
ка се оказва, че репликите на пуб-
ликата в този диалог се свеждат
най-вече до мерене на нейното
кръвно налягане и отчитане на
температурата ґ (Бернайс)12. 

В театъра всичко е режису-
ра… Всичко – от най-съществе-
ното до последната дреболия в
реквизита – е резултат на целе-
насочен режисьорски труд.13 Не
по-малко съществено е и това,
че и при структурирането на

спектакъл, и при “инженеринга на
съгласието” като основен
инструмент се използват визуал-
ните символи.

Друга страна на паралела
между PR-специалиста и режисьо-
ра са различията им. Всъщност
бихме могли да ги разгледаме ка-
то своеобразни опоненти, тъй
като са представители на двата
вида социална манипулация – рег-
ламентираната и свободната.
Основен елемент на различието
им е целта. При PR-специалиста
тя е да се създадат условия, при
които клиентът (отделна лич-
ност и/или социална група) ще
постигне икономическо и/или по-
литическо облагодетелстване
(победа) за сметка на друга лич-
ност и/или социална група. 

Целта на един режисьор е да
създаде условия, при които всяка
личност от публиката и общест-
вото като цяло ще постигне пси-
хично облагодетелстване
(очистване) за сметка на
собствените си вътрешни конф-
ликти (което е същността на
катарзиса). Когато към всичко
това прибавим и факта, че, за
разлика от PR-специалиста, ре-
жисьорът разполага с готов, изг-
раден “собствен” комуникативен
канал (независимо дали е под фор-
мата на театрална сцена, или на
филмов или телевизионен екран),
при това – официално одобрен и
предоставен му от обществото,
то логичността на идеята ре-
жисьорът да използва система-
та от знания и умения на PR-спе-
циалиста придобива по-голяма
яснота.

При обособяването на театъ-
ра като зрелищно изкуство и пос-
ледвалото го развитие като че
ли се забелязва една тенденция
на увеличаващо се “отърсване”
от зависимостта му от социал-
ните манипулатори, светските и
религиозните лидери и засилване
на манипулативната му мощ
“вътре в себе си”. Изглежда, че
подобна тенденция съвпада или
може би се развива успоредно с
процеса на пренасочване на дра-
матургията от нейната епична
форма към все по-задълбоченото
изследване на човешката психи-
ка.

Интересно е, че тази успо-
редност съдържа в себе си про-
тивоположност на посоките: от

една страна, има движение от
общото към частното (от епич-
но към личностно), а от друга
страна – от конкретното към
общото. (Например: манипулация-
та от конкретни субекти – жре-
ци, с конкретни цели – религиозна
заблуда, и с конкретен инстру-
мент – статуя на божество,
тайно задвижвана и озвучавана
от самите жреци, към манипула-
цията като психически процес и
въздействие.)

Самосъдържащата се манипу-
лативна мощ на театъра като че
ли достига своята завършеност
с появата на режисьора като са-
мостоятелна творческа фигура.
Всъщност в рамките на театъра
той е манипулатор par exelence. И
това не е всичко. В театъра зри-
телят е манипулиран от творци-
те, за да бъде доведен до катар-
зис (емоционален и ментален).
Ако това стане, той излиза от
залата различен, променен, т.е.
манипулацията, действаща вът-
ре в рамките на театъра, е за-
почнала да действа и извън тях.
Според теорията на психоанали-
зата обикновено преживяното
вътрешно “очистване” или “осво-
бождаване” (катарзис) е съпрово-
дено или е последвано от повише-
на осъзнатост на индивида, а то-
ва автоматично води до понижа-
ване на внушаемостта, т.е. на
податливостта му на свободна
социална манипулация. Често сре-
щани случаи: умора, страх, емо-
ции, стеснителност, депресия, па-
ника и пр. Вследствие на това
психическата съпротива отслаб-
ва и внушението е улеснено… вну-
шението е невъзможно или труд-
ноосъществимо, ако субектът из-
цяло се владее, той спори, разсъж-
дава и т.н. … Следователно нор-
малното внушение има временен
ефект, защото зависи от времен-
но непълноценно състояние14. 

А чрез изкуството зрителят
се освобождава именно от това
“временно непълноценно състоя-
ние”. От своя страна, когато
творците признаят, осъзнаят и
приемат твърдението, че “изку-
ството е манипулация”, те не са-
мо ще придобият по-голяма ясно-
та и широта на разбирането си
за понятия, като: професиона-
лизъм, творчество, изкуство, но
и ще започнат осъзнато да овла-
дяват мощните енергии на същи-

11 Пак там.
12 Пак там.
13 Маленов, Слав-
чо. Манипулация
на сценичното
пространство, с.
8.
14 Дако, Пиер.
Фантастичните
победи на модер-
ната психология,
с. 108.
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те тези творчество и изкуство,
а също и на собствената си пси-
хика и тази на публиката, при то-
ва – необременявани от манипу-
лативните обществени морални
норми (манипулирани от социал-
ните лидери). Защото, както учи
Дао: Смирен (в смисъл на “велик”
– б.а., Т.П.) е не този, който се
отказва от силата (си), а този,
който я овладява. Това е начин да
спечели не само изкуството, ов-
ладявайки и насочвайки съзнател-
но собствената си мощ, но и об-
ществото като цяло. Иначе каза-
но, най-добрата причина да при-
тежаваме някакъв вид сила – била
тя духовна или временна – е да я
използваме, за да даваме сили на
другите15.

Основен, водещ манипулатор
в театъра е режисьорът. Той ма-
нипулира театралните процеси и
обекти, включително останали-
те манипулатори – актьор, сце-
нограф, композитор, а често и
самия себе си (макар и неосъзна-
то). Ето защо можем да го срав-
ним с диригента, като използва-
ме две нива на аналогията:
външно – когато режисьорът се
изявява като организатор на
творческите процеси в театъра,
от една страна, и като манипула-
тор на творческото и на зрите-
лското съзнание и подсъзнание –
от друга страна. Това означава
обхващане на огромно количест-
во обекти на вниманието и уме-
лото им съчетаване в добре
функциониращи системи, които
на свой ред трябва да бъдат ком-
бинирани, и то така, че да са в
състояние да създадат живия ор-
ганизъм на един театрален спек-
такъл. Всичко това предполага
наличие на специфичното, т.нар.
интегрално мислене. Да мислим
добре означава да възприемаме
многоизмерно. Това е същината
на “интегралното мислене”. Ду-
мата интегритет означава пъл-
нота, цялостност, завършеност.
За да мислим и в крайна сметка
да действаме интегрално, трябва
да съберем в едно многобройните
причини и измерения на нашия не-
вероятно сложен свят16. 

Другото, вътрешно измерение
на аналогията между режисьора и
диригента разглежда режисьора
като творчески субект в изкуст-
вото и се отнася до управляваща-
та част на човешката личност –

самосъзнанието или т.нар. Аз и
степента на развитието му. От-
начало той е сведен до нивото на
емоциите и е смесен с тях. После
една част от него се отделя от
емоциите и започва да ги наблю-
дава. Това е т.нар. наблюдаващо
его. Когато то укрепне и се раз-
вие достатъчно, се стига до
“трансценденталния Аз”. С него
...ние осъзнаваме по-добре по-ши-
роките си измерения, по-добре
подготвени сме да решаваме реа-
листично кога, къде и как да проя-
вяваме своята същност, осъзна-
вайки по-добре пълния диапазон на
мислите и чувствата си, ние неиз-
бежно се чувстваме по-малко
застрашени от знанието за не-
достатъците ни и с по-голяма го-
товност се интегрираме и ценим
в своята цялостност – и доброто,
и лошото в нея. Научаваме се да
приемаме и дори да се смеем на
несъвършенствата си. Когато
можем да ги признаем, ние по-лес-
но работим върху това, което е по
силите ни да променим, и приема-
ме онова, върху което не можем да
влияем17.

Идеята за интегрираната
личност и нейния “трансценден-
тен” Аз е в пряка връзка с пробле-
ма за творчество в изкуството,
защото точно тези качества на
човешката личност и психика го
предполагат и определят неиз-
бежната му и неразривна свърза-
ност с манипулативните проце-
си. Има например регистрирани
случаи в световната практика,
когато психичноболни
пациенти създа-
ват картини. Те
са силно експре-
сивни и емоцио-
нално въздей-
стващи, но...
въпреки това, по
всеобщо признание, “има
нещо, което им липсва”, пречи
им да бъдат произведения на из-
куството. Това “нещо” е посока-
та, целта на въздействие върху
зрителя. Защото психичноболни-
ят рисува просто, за да изрази

вътрешните афекти, породени
от фрагментарното състояние
на психиката му, а не за да въз-

действа чрез резултата на дру-
гите – по какъвто и да е начин, на
каквато и да е тема. Именно в
това се изразява основната раз-
лика между тези “картини” и
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Бел. ред. Текстът е от докторска-
та дисертация на авторката на те-
ма “Психологически и педагогически
аспекти в работата на режисьора
за куклен театър”.

действителните произведения на
изкуството – в липсата или в на-
личието на манипулация. Прите-
жанието на трансцендентен Аз е
подобно на това да дирижираш ор-
кестър... притежателят му до та-
кава степен съзнава емоциите си,
че може реално да ги управлява.
Това, което тук определя компе-
тентността – личната сила, – е
фактът, че такъв човек не потис-
ка и не отрича емоцията си, как-
то и диригентът не чупи цигулки-
те18.

И така: съчетаването на ин-
тегрално мислене и трансценде-
нтно его в лицето на режисьора
би му позволило да стане умел
манипулатор на всички театрал-
ни процеси, обекти и субекти. А
това е от голямо значение в кук-
ления театър, защото: Професи-
оналното непознаване и невладе-
ене на множеството манипула-
тивни процеси твърде често
превръщат една красива идея в
творчески кошмар, породен от
безсилието да се отговори на
въпроса “Как?” в периода на твор-
чески замисъл, а по-късно и в про-
цеса на осъществяването му. Ре-
жисьорът трябва практически да
знае или да разкрива нови методи
как се управляват процесите на
сцената, т.е. как се манипули-
рат... Тези процеси, които улавят
и направляват зрителското вни-
мание, тънкостите, чрез които
можем да поддържаме напрежени-
ето в зрителите, като заобикаля-
ме ловко невидимите препят-
ствия, за да не го отклоним от
ясната мисъл в сценичния разказ
и да го препратим в сферата на
евтините трикове и скуката19.

Що се отнася до морала на
манипулацията в изкуството –
можем да кажем, че на социално
ниво той е “охраняван” от вът-
решните, структурни, присъщи
на самия “комуникативен канал”
закони (определящи кое е и кое не
е изкуство). А на индивидуално
ниво той е въпрос на личностна,
творческа “хигиена”, признак на
цивилизационна принадлежност и
следователно – въпрос на обуче-
ние и възпитание.


