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TEATRO SEmIOTIKA: 
kūno semiotizacijos pERSpEKTYVOS 

mODERNAUS TEATRO KONTEKSTE
Theatre Semiotics: the perspective 

of Body semiotization in modern Theatre

SUmmARY

The article highlights the discourse of body semiotics, whose origins are associated with the experimentation 
of modern and avant-garde theatre, as well as, a new approach towards the function of actors and a literary 
text in theatre performances. Body somatization is seen in the direction of E. G. Craig, V. mejerhold, A. Artaud, 
J. Louis-Barrault and B. Brecht. Although the interpretation of body function in theatre differed among artists, 
all directors pointed out the importance of the autonomy of actor’s body. In a modern theatre, the actor’s 
body has turned into an independent element of a theatrical process instead of being merely an illustrator of 
the meaning presented in the text. This had an influence on E. G. Craig, who created the concept of actor as 
an “Über-marionette”. In V. mejerhold‘s works, the physical factor gained more importance, since, in the 
light of the performance, the actor’s body had to become a mechanized and geometrized instrument. Fur-
thermore, A. Artaud saw an actor’s body as a hieroglyph dissociated from its clear and articulated meaning. 
J. Louis-Barrault developed the idea of a total theatre. B. Brecht wanted to create a politically engaged thea-
tre and used an actor’s body to express and embody political and ideological arguments.

SANTRAUKA

Straipsnyje aktualizuojamas kūno semiotiškumo diskursas, kurio ištakos siejamos su modernaus, avangardi-
nio teatro eksperimentais ir pasikeitusiu požiūriu į aktoriaus ir literatūrinio teksto funkcijas dramos teatro 
spektakliuose. Galima pažymėti, kad kūno semiotizacija siejama su E. G. Craigo, V. mejerholdo, A. Artaud, 
J. Louis-Barrault, B. Brechto režisūriniais sprendimais. Kiekvienas kūrėjas skirtingai įsivaizdavo aktoriaus 
kūno funkcijas teatre, tačiau visi režisieriai akcentavo svarbią aktoriaus kūno autonomiškumo tendenciją. 
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XX a. pradžioje išryškėjęs naujas, ino-
vatyvus požiūris į teatrą ir jo atliekamas 
funkcijas, paskatino įvertinti kiekvieno 
teatrinio elemento reikšmę formaliai 
spektaklio struktūrai ir semiotinės reikš-
mės konstravimo principams. Moder-
naus teatro teoretikai ir režisieriai teatri-
niais eksperimentais suformavo dualis-
tiniais principais paremtą dichotomiją, 
kurios viena dalis buvo nukreipta prieš 
tradicinį natūralistinį, literatūrinį teatrą. 
O kita modernaus teatro dalis savo eks-
perimentine veikla siekė ne tik refor-
muoti ir reinterpretuoti meninę spekta-
klio realybę, bet ir sukurti politiškai, 
ideologiškai ir socialiai angažuotą teatrą. 
Būtent šiame kontekste išryškėja avan-
gardinio teatro fenomenas. Avangardinis 
teatras kėlė revoliuciją prieš tradicinę 
meninę estetiką, tapo radikaliu politiniu 
gestu, nukreiptu ne tik prieš menines 
konvencijas, bet ir prieš universalizuo-
jančią socialinę, politinę tvarką1. Toks 
novatoriškas žvilgsnis į menines repre-
zentavimo praktikas suteikė galimybių 
įveiksminti ir semiotinį žvilgsnį. Forma-
li spektaklio struktūra tapo erdve, kurio-
je dėmesys buvo nukreipiamas ne tik į 
tekstualumą ir jo reikšmės iliustravimą, 
bet ir į kitus teatro elementus, o ypač į 
daugiaplanį, tačiau iki tol neišnaudotą 
aktoriaus raiškos diapazoną. Tad akto-
riaus kūnas, jo interakcijos su kitais 

spektaklyje veikiančiais elementais tapo 
reikšmingu teatrinio vyksmo vienetu. 
Iliuzinę, literatūrinę teatrinę tradiciją iš-
stūmė modernūs eksperimentai su sceno-
grafija, aktoriaus kūno galimybėmis, 
reikšminės struktūros formavimu. Galima 
teigti, kad žymiausi modernaus teatro 
kūrėjai, tokie kaip V. Mejerholdas, A. Ar-
taud, B. Brechtas, tapo ir kūno semiotiza-
cijos reiškinio pionieriais, kadangi jų 
teatre atlikėjo kūnas tapo autonomišku 
elementu, gebančiu konstruoti savirefe-
rentiškus ženklus, kuriuose įrašomas 
meninis, politinis pranešimas žiūrovui. 

Taigi šiame straipsnyje aptarsime žy-
miausių modernaus teatro kūrėjų inova-
cijas, kurios padėjo išryškinti aktoriaus 
kūno autonomiškumą, jo sugebėjimą 
kurti semiotines reikšmes. Šiame straips-
nyje sieksime pristatyti Europos moder-
naus teatro teatrines sistemas aktuali-
zuojant kūno semiotizavimo tendencijas 
moderniose režisūrinėse praktikose. Kū-
no semiotizacija moderniame teatre repre-
zentuojama pasitelkus semiotinį žvilgsnį, 
kuris akcentuoja reikšmines, aktoriaus 
kūnu kuriamas prasmes, įveiksminamas 
naratyvinėje spektaklio schemoje. 

Nors teoriniame Lietuvos teatrologi-
jos kontekste stengiamasi aptarti Euro-
pos modernųjį teatrą, tačiau nuošalyje 
paliekamas kūno semiotiškumo diskur-
sas moderniose teatro sistemose. Spora-

moderniajame teatre aktoriaus kūnas tapo nepriklausomu teatrinio vyksmo elementu, jis daugiau nebebuvo 
tik teksto reikšmių iliustratorius. Šitaip E. G. Craigas suformavo aktoriaus kaip iškylančio virš marionetės 
koncepciją. V. mejerholdo teatre tapo svarbus fizinio lavinimo veiksnys, kadangi bendrame spektaklio pei-
zaže aktoriaus kūnas turėjo virsti mechanizuotu ir geometrizuotu instrumentu. O A. Artaud aktoriaus kūną 
suvokė kaip hieroglifinį ženklą, atsietą nuo aiškios, artikuliuotos prasmės. J. Louis-Barrault išplėtojo totalaus 
teatro idėją. B. Brechtas, siekdamas kurti politiškai angažuotą teatrą, norėdamas išreikšti, įkūnyti ir išsakyti 
politinius, ideologinius argumentus, tokiai raiškai taip pat pasitelkė semiotizuojamą aktoriaus kūną.
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diškai šį reiškinį aktualizuoja teatrologai 
E. Klivis, J. Staniškytė, kurios straipsnis 
„Prasmės konstravimo principų kaita 
šiuolaikiniame Lietuvos teatre“ reprezen-
tuoja performatyvias spektaklio funkci-
jas, atskleidžiančias ir aktoriaus kūno 
semiotikos tendencijas, kurios išryškėja 
veiksminiame spektaklio kontekste eli-
minuojant aktoriaus kūną iš literatūrinio 
teksto autoriteto. Tačiau kūno semiotiš-
kumo tendencijos Europos moderniojo 
teatro kontekste autorių darbuose nėra 
išsamiai išplėtotos, dėmesys nuo akto-
riaus kūno semiotizacijos nukrypsta į kitus 
teminius niuansus. Modernaus teatro re-
žisierių teatrinių sistemų aptarimuose 
aktualizuojamos dominuojančios ir pir-
maplanės autorių idėjos (kaip žiaurumo 
teatro esmė, atsiribojimo efekto veikimo 
principas, politinis teatro angažuotumas), 
kuriose neaktualizuojama kūno semiotiza-
cijos raiška. Taip pat galima pažymėti, 
kad kūno semiotizacijos tendencijų aptari-
mas užsienio šalių modernaus teatro 
perspektyvose pratęsia pirmojo autorės 
straipsnio „Teatro semiotika: kūno semio-
tizacijos teorinės perspektyvos“ teorinę 
mintį. Tačiau šiame straipsnyje (skirtingai 
nei pirmajame) dėmesys sutelkiamas ne 

į teorines kūno semiotizacijos gaires, bet 
reprezentuojami kūno ženkliškumo pa-
vyzdžiai Europos moderniojo teatro re-
žisierių teatrinėse sistemose, kurios vizu-
alizuotą raišką įgauna praktiniame (spek-
taklių pavidalu) teatro kontekste. 

Siekiant atskleisti kūno semiotizacijos 
tendencijas Europos moderniojo teatro 
prieigose, taikomi analitinis, aprašoma-
sis, istorinis lyginamasis metodai, kurie 
padeda reprezentuoti pamatines inova-
tyvių teatrinių sistemų teorines idėjas ir 
jų įgyvendinimą praktinėse teatrinėse 
perspektyvose. Aprašomasis metodas 
suteikia galimybių nuosekliai pristatyti 
tradicinio teatro reformatorių naujas idė-
jas, kurios pakeitė teatro kaip meno for-
mos suvokimą ir funkcijas. Siekiant iš-
ryškinti esmines modernaus teatro kū-
rėjų idėjas analizuojant gerai žinomas 
režisierių inovacijas reprezentuoti kūno 
semiotiškumo reikšmę ir sklaidą šiose 
sistemose, straipsnyje taikomi analitinis 
ir istorinis lyginamasis metodai. Minėti 
metodai taip pat padeda atskleisti įvairių 
modernaus teatro autorių teorinių min-
čių tarpusavio sąsajas ir skirtumus, iš-
ryškinti jų idėjinį nevienalytiškumą ir 
funkcionalų panašumą. 

kūno semiotizacijos pAVYZDŽIAI EUROpOS TEATRO 
SpEKTAKLIUOSE IR SISTEmOSE

Nors teoriniame diskurse teatro se-
miotiškumas išsamiai pradėtas analizuo-
ti tik XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, 
vis dėlto kūno semiotizacija raiškiai at-
skleidžiama jau XIX pab.–XX pr. Europos 
teatro spektakliuose. Kūno semiotizacijos 
tendencijos siejamos su tokiomis Europos 
moderniojo teatro figūromis kaip V. Me-
jerholdas (Rusija), B. Brechtas (Vokietija), 

A. Artaud (Prancūzija), E. G. Craigas 
(Anglija). Toks režisierių susidomėjimas 
kūnų ir scenos daiktų ženkliškumu sie-
jamas su pasikeitusiu požiūriu į aktorių, 
literatūrinį tekstą ir patį teatrą bei jo 
funkcijas. Galima pažymėti, kad „įsiga-
lint istorinio avangardo idėjoms (...), 
tekstą vis dažniau pakeisdavo aktoriaus 
fizinė raiška scenoje, dramos tekstas ne-
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teko dominuojančios pozicijos...“2 Taigi 
moderniame teatre įvyksta lūžis, kuris 
paskatina kitaip suvokti sceninėje realy-
bėje veikiantį aktoriaus kūną. Pirmiausia 
kūnas įgyja autonomiškumo, jis daugiau 
nebėra tik teksto iliustratorius, pertei-
kiantis emocines, fizines būsenas scenos 
„dėžutėje“. Modernus teatras tampa eks-
perimentine terpe, kurioje akcentuoja-
mas dirbtinumas ir teatrališkumas, o 
aktoriaus kūnas naudojamas kaip meni-
nis instrumentas. Teatrališkumas įsi-
skverbia į visą spektaklį ir į kiekvieną jo 
elementą, žiūrovui suteikia galimybę 
spektaklį suvokti kaip reikšmių tinklą, t. 
y. tekstą3. Kūnas tampa autonomišku 
ženklu, paklūstančiu sutartinėms kodų 
sistemoms, ir yra dekoduojamas. Moder-
niame teatre kūnas, kaip signifikantas, 
konstruoja reikšmę (signifikatą), kuri yra 
autonomiška, nukreipianti ne į gryną 
teksto žinutę, bet į unikalų kūno ženkliš-
kumą. Toks kūno semiotizacijos proceso 
veikiamas fizinis kūnas gali būti vadina-
mas objektyviuoju, kurį aktoriai redu-
kuoja iki mechaninio, fizikinio objekto4. 
Taigi moderniame teatre kūnas tampa 
grynu, maksimaliai fiziškai ir psichiškai 
išlavintu, lengvai modeliuojamu, režisie-
riaus vizijai paklūstančiu instrumentu. 
Semiotizuotas aktoriaus kūnas nepertei-
kia draminio charakterio sielos, jis ne-
tampa jo minčių išraiška, toks kūnas yra 
materiali medžiaga, kodifikuojanti tam 
tikras prasmes5. Taip atsiranda viršma-
rionetės, biomechanikos, atsiribojimo 
efekto, žiaurumo teatro idėjos bei jų spe-
cifinė raiška scenoje, akcentuojanti savi-
tą ženkliškumo procesą. 

Aptariant kūno semiotiškumą taip pat 
galima paminėti, kad Antikos teatre, vi-
duramžių comedia dell‘arte improvizacijo-

se aktoriaus kuriamas vaidmuo buvo 
suvokiamas kaip kaukė, kuri formuoja 
personažą. Vokiečių ekspresionistiniame 
teatre taip pat buvo naudojamas vai-
dmuo – kaukė, didingas gestų ekspresy-
vumas, mechanizuotas, ritmiškai judantis 
kūnas, galingas balsas, pašėlusi ritminė 
struktūra – čia simboliniai kūno gestai 
atspindėjo istorinę situaciją Vokietijoje6. 

XIX a. pab. kilo susidomėjimas kūnu 
kaip instrumentu, kuris gali formuoti 
ritmiką. Šveicarų muzikantas ir teoreti-
kas E. Jaques-Dalcroze, suformavęs eu-
ritmikos teoriją, pabrėžė scenoje veikian-
čio kūno svarbą. Kūnas – it tobulai įval-
dytas instrumentas, kalba judesių kalba, 
kūno tekstas išreiškia muzikinį ritmą. 
Tokia gyva ritminė mašina, simultaniškai 
kurianti skirtingus ritmus ir jų sekas, 
gali būti interpretuojama kaip savita žen-
klų sistema spektaklyje (ypač šokio tea-
tre). Taigi E. Jaques-Dalcroze akcentavo 
skirtingų ritmų tipų simultanišką atliki-
mą ir suvokimą7. Taip pat galima pami-
nėti, kad aktoriaus kūno ritmika, kuri 
taip pat formuoja ženklus ir kodus teatro 
spektakliuose, domėjosi tokie režisieriai 
kaip G. Fuchsas, E. G. Craigas.

Teorines kūno semiotizacijos užuomaz-
gas formavo ir V. Mejerholdas savo vei-
kale Ateities aktorius (1922 m.), A. Artaud 
knygoje Teatras ir jo antrininkas (1938 m.). 
Nors visi autoriai skirtingai suvokė kūno 
semiotizacijos procesą ir raišką, tačiau vi-
si pabrėžė autonomišką kūną, nepriklau-
somą nuo literatūrinio teksto, kuris kuria 
savitą kodų sistemą.  

E. G. Craigas akcentavo režisieriaus 
autoritetą, autonomiško nuo literatūros 
teatro vertę, kūrė semiotizuotą architek-
tūrinę scenos erdvę bei suformavo ak-
toriaus – viršmarionetės (Übermarionette) 
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sąvoką, kuri taip pat priklauso kaukės 
kategorijai, kuriančiai simbolines pras-
mes8. E. G. Craigo idėjiškai suformuotas 
aktorius – viršmarionetė – tai režisie-
riaus vizijai paklūstantis instrumentas, 
geometrines, skulptūriškas formas ku-
riantis ženklas, padedantis atskleisti ar-
chitektūrinės erdvės reikšmingumą ir 
vizualumą. 

V. Mejerholdas savo kūryboje toliau 
plėtojo E. G. Craigo viršmarionetės kon-
cepciją. Rusų režisierius akcentavo akto-
riaus kūno mechaniškumą, kuris kuria 
ženklų sistemas ir dera prie konstrukty-
vistinės scenografijos. V. Mejerholdo 
spektakliuose visapusiškai išlavintas ak-
toriaus kūnas tapdavo mechanizuotu ir 
geometrizuotu instrumentu – sutartiniu 
ženklu, kuriančiu naujas reikšmes. Reži-
sieriaus suformuotas biomechanikos 
principas buvo skirtas konstruoti speci-
finius gestus sceninėje realybėje. V. Me-
jerholdo teatre aktoriaus kūnas turėjo 
veikti pagal biomechanikos sistemą, ku-
rioje pabrėžiami tokie aspektai kaip ri-
tmas, stabilumas, nereikalingų judesių 
eliminavimas, tinkama kūno pusiausvy-
ra9. Kūno semiotizacijos aspektai išryškėja 
V. Mejerholdo spektakliuose, kuriuose 
naudojama biomechanika: „Kilniaširdis 
raganosis“ (1922 m.), „Tarelkino mirtis“ 
(1923 m.) ir kt. Taip pat galima pažymė-
ti, kad V. Mejerholdo teatre veido išraiš-
kos, gestai tapdavo spektaklio fabulos 
metaforomis ar ženklais, išskaidančiais 
žiūrovo dėmesį10.

Žiaurumo teatro kūrėjo režisieriaus 
A. Artaud teatrinėje sistemoje aktoriaus 
kūnas taip pat turi būti fiziškai, emociš-
kai išlavintas instrumentas. Tačiau jis 
turi paklusti pasąmoniniams impulsams, 
sceninėje realybėje tapti hieroglifu, vei-

kiančiu garsų ir ritmų kakofonijoje. Šis 
materialus hieroglifas, kaip ir reikia kūno 
semiotizacijos atveju, turi būti atskirtas 
nuo tikrovės pasaulio ir tapti tik scenos 
ženklu, kuriančiu naują realybę. A. Ar-
taud teorinėje sistemoje kūnas suvokia-
mas kaip autentiška, pirmapradė, ins-
tinktams pavaldi medžiaga. Šie gyvieji 
hieroglifai sąveikaudami konstruoja 
struktūruotas ir geometrizuotas kūnų 
trajektorijas, jie tampa psichofizinėmis 
artikuliacijomis, kurios turi veikti žiūro-
vo pasąmonę. Taip pat galima pažymėti, 
kad Artaud, kaip aktoriaus, vaidyba ža-
vėjo veido išraiškų mobilumu, stilizuotų 
gestų ir judesių jėga, kurie darė didelį 
emocinį poveikį11. Prancūzų režisierius 
ir aktorius savo teorijoje akcentuoja in-
tuityviai nujaučiamas kodų prasmes, 
kurios nepaklūsta loginiams, raciona-
liems suvokimo dėsniams. Pasak A. Ar-
taud, teatre loginį pradą turi pakeisti 
irracionalus impulsyvumas ir ekstazė, 
kurie išlaisvintų žiūrovų pasąmonę, jų 
„tamsiąją“ pusę12. Vis dėlto tokia kūno 
semiotizacijos raiška tampa uždara siste-
ma, kurią sudėtinga suprasti žiūrovui. 
Šią situaciją galima aiškinti ir A. Artaud 
susižavėjimu Rytų kultūros (Balio salų) 
ženkliškumu, kurį jis siekė perkelti ir į 
savo kuriamas teatrines reprezentacijas. 
Tačiau Vakarų kultūros žiūrovas nebuvo 
pasirengęs suvokti šių sistemų. Taip pat 
galima teigti, kad A. Artaud spektakliuo-
se konstruojamas kūno semiotiškumas ne-
patvirtino jo siekių veikti žiūrovų pasą-
monę, surengti atvirą, masinį psichoana-
lizės seansą. Siekis įgyvendinti tai, kad 
žiūrovai suvoktų kodus intuityviai, taip 
pat buvo problemiškas. Nors „A. Artaud 
svajojo apie gryną teatrinę kalbą, išlaisvin-
tą iš verbalinio diskurso tironijos“13, ta-
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čiau jo eksperimentinius bandymus ly-
dėjo nesėkmės ir kritika, paneigianti 
režisieriaus primityvios, grynos teatrinės 
kalbos paieškas.

Kūno kalbos plastinės (pantomimos 
principų naudojimas) galimybės itin ak-
tyviai atskleidžiamos kito prancūzų re-
žisieriaus – J. Louis-Barrault spektakliuo-
se, kurio meninėms idėjoms įtaką pada-
rė ir A. Artaud teoriniai samprotavimai. 
J. Louis-Barrault teatro išskirtinumas sie-
jamas su totalaus teatro idėja. Šis principas 
akcentuoja grynojo teatrališkumo tenden-
ciją, kuri nurodo, kad visas fikcinis pa-
saulis sukuriamas išnaudojant aktoriaus 
kūno galimybes (gestas, judėjimas, bal-
sas), tad aktoriaus kūnas ne tik reprezen-
tuoja žmogaus būsenas, bet kūno kalba 
kuria ir išorinę aplinką14. J. Louis-Bar-
rault savo spektakliuose išorinių jėgų, 
pavyzdžiui, gamtos, reprezentavimui 
naudojo aktoriaus kūną, nors paprastai 
išorinis pasaulis kuriamas kitomis prie-
monėmis. Galima pažymėti, kad totalaus 
teatro tendencijas atspindi reikšmingiau-
si J. Louis-Barrault spektakliai: „Kristu-
pas Kolumbas“, „Satino šlepetės“, „Žari“, 
„Rablė“. Kaip teigia A. Artaud, J. Louis-
Barrault spektakliuose atskleidžiamas 
kūno ženkliškumas yra atvaizduojamojo 
pobūdžio, kuriamais vaizdiniais susietas 
su realybe, materialiu išoriniu pasauliu, 
toks kūnas – ženklas netampa hierogli-
finiu sielos išraiškos pranašu, tendencija, 
kuri artima A. Artaud kūrybiniams sie-
kiams15. Vis dėlto nors aktoriaus kūnas 
ir vaizdavo tam tikrą išorinę materiją, 
pavyzdžiui, jūrą, ugnies liepsas, kūno 
judėjimas, gestai, veido išraiškos ir balso 
intonacijos tapdavo dinamiška simboline 
mašinerija. Tokiu būdu aktoriaus kūnas 
įveiksmindavo atvirkštinę personifikaci-

ją, kada ne gamtos materijai suteikiamos 
žmogiškosios savybės, bet žmogus tam-
pa simboliniu gamtiškos substancijos 
veidrodžiu. 

Kitaip nei A. Artaud, vokiečių režisie-
riui B. Brechtui aktoriaus kūnas, jo vai-
dmuo tapo priemone akcentuoti politinį, 
ideologinį turinį. Jo epiniame teatre daug 
dėmesio buvo skiriama lemties kvestio-
navimui. Spektakliais siekiama sužadin-
ti žmogaus mąstymą, kritiškumą, socia-
linį aktyvumą. Pasak B. Brechto atsiribo-
jimo efekto (A-effect), aktorius turi būti 
redukuotas iki diskursyvaus simbolio, 
kurio pagrindinė funkcija – atskleisti ir 
analizuoti realybėje įveiksminamą vaidy-
bą, kasdienio gyvenimo mechanizmą16. 
Aktoriaus kūno kalba – pozos, veido iš-
raiškos, kūno padėtys ir judėjimas, kū-
niškos personažų interakcijos – tampa 
reikšminga gestų sistema, kodais, atsklei-
džiančiais ideologinę, socialinę, politinę 
galią ir valdžią. B. Brechtas epiniame te-
atre naudojo socialinį ženklą (gestus), 
kuris, pasak R. Bartheso, tampa vizualia 
reprezentuojamų socialinių konfliktų iš-
raiška17. Kūniška aktoriaus esatis repre-
zentavo galios santykių paskirstymą, 
nevienalyčius subjektų vaidmenis realy-
bėje ir situacijas, kuriose gyvenimo vai-
dinimo personažai konfrontuoja tarpu-
savyje, įveiksmina nuo jų pačių priklau-
sančias kaitos galimybes. Taikant atsiri-
bojimo efekto principą, sukuriamas ak-
toriaus atsiribojimas nuo personažo. 
Epinio teatro aktoriai sceninėje realybėje 
atlieka dvigubus vaidmenis: jie tampa 
simboliniais ryšiais susietais ženklais, 
tačiau taip pat akcentuojamas aktoriaus 
fizinis ir socialinis buvimas18. Aktorių 
kūnais kuriamos ženklų sistemos sąvei-
kauja su tekstu, tačiau išlaiko autonomiš-



Gintarė narauskaitė

184 LOGOS 79 
2014 BALANDIS • BIRŽELIS

kumą. Galima pažymėti, kad B. Brechto 
teatre buvo itin svarbus visapusiškas ko-
do suvokimas, jo perteikiama prasmė, 
kadangi epinis teatras skirtas skatinti po-
kyčius, paneigti determinacinę likimo 
galią, įrodyti, kad pats žmogus keičia sa-
vo likimą. Taigi aktoriaus kūnas B. Brech-
to teatre ne tik demonstruoja plastinį 
materialumą, jis, veikdamas vaizdinių 
grandinėje, tampa visuomenės metoni-
mija19. Aktorius, režisieriaus modeliuoja-
ma medžiaga, kūno tekstu įkūnija visuo-
menėje egzistuojančias situacijas, kūno 
kalba atspindi galios, prisitaikymo ir kai-
tos tendencijas. Pasak struktūralisto ir 
postruktūralisto R. Bartheso, B. Brechtas 
savo teatre siūlo ne tik kūno darbo prin-
cipus, bet vientisą, stiprią, stabilią kūno 
semiotizacijos sistemą20. 

Galima pažymėti, kad kūno semiotiza-
cija taikoma ir kitų režisierių kūryboje. 
Pavyzdžiui, P. Brookas, remdamasis 
B. Brechto, A. Artaud sistemomis, 1964 m. 
spektaklyje „Maratas/Sadas“ taip pat ak-
centavo ženkliškumą. Lenkų režisierius 
T. Kantoras pabrėžė daikto ženkliškumą, 
jo autonomišką egzistavimą už realybės 
ribų. E. Barbos tarpkultūriniame teatre 
spektaklio tekstu tampa aktorių kūnai, jų 
kuriami judesiai, sąveika su daiktais ir 
vieta, kurioje vyksta spektaklio veiksmas, 
spektakliuose akcentuojama judesių ir 
veiksmų kombinacija, sukurianti vieną 
bendrą ritmą21. J. Grotowskio teatre buvo 
naudojamas sudėtingas ir daugialypis 
aktorių trenažas, kai lavinamas aktoriaus 
kūnas, balsas ir dvasia. Šio režisieriaus 
skurdžiojo teatro spektakliuose buvo ak-
centuojamos ne estetinės, dekoratyvios 
spektaklio tendencijos, bet vidinė akto-
riaus išpažintis, kuriai perteikti taip pat 
buvo naudojamas kūno ženkliškumas. 

Tačiau kitaip nei Brechto ar Mejerholdo 
kūryboje, J. Grotowskis ir E. Barba akcen-
tavo aktoriaus individualų tapatumą, jo 
unikalią patirtį, autentišką kūniškumą. 
Kaip teigia teatrologas J. Nygaard’as, kū-
no, kaip patiriančio vieneto (fenomenolo-
ginio, patiriamojo), samprata gali būti 
perkelta į J. Grotowskio teatrą, kuriame 
pažinimo pagrindu tampa aktoriaus kū-
nas, jusliškai išgyvenantis kūniškas patir-
tis ir potyrius22. Galima pažymėti, kad 
fenomenologinio kūno samprata skiriasi 
nuo objektyviojo kūno sampratos (akto-
rius – mechaniškas instrumentas), kuri 
buvo įveiksminama A. Artaud, V. Mejer-
holdo, E. G. Craigo kūryboje. Taip pat 
galima teigti, kad dvasiškai tobulėjantis, 
kūniškas patirtis išgyvenantis patiriama-
sis aktoriaus kūnas būdingas ir E. Barbos 
teatrinei sampratai. 

Taigi XX a vid. vis daugiau dėmesio 
skiriama aktoriaus kūnui, siekiama jį at-
skirti nuo griežtos literatūrizacijos, kada 
tekstas atskleidžia daugiau negu kūnas. 
Akcentuojamas kūno ženkliškumas, jo 
savarankiškumas ir unikalios ženklų kal-
bos konstravimas. Vis dėlto kūno semio-
tizacijos principas visiškai nepaneigia 
literatūrinio teksto ir jo reikšmės, tačiau 
siekia griauti teksto autoritetą, parodyti, 
kad kūnas taip pat gali būti savipakan-
kamu ženklu. Kūno semiotizacijos proce-
sas skatina kūnais formuojamų kodų 
kūrimą, kurie nurodytų tik kūnu išreiš-
kiamus signifikatus. Taigi avangardo 
menininkų eksperimentinė veikla, pabrė-
žianti performatyvųjį scenos meno kūri-
nio pradą, akcentavo veiksminę akto-
riaus raišką, kūniškumo įveiksminimą ir 
sureikšminimą. Galima pažymėti, kad 
aptariamo laikotarpio režisierių kūrybi-
nėje veikloje „anti-tekstualiniai“ gestai 
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buvo nukreipti ne prieš patį tekstą, o 
prieš specifinę teksto sampratą – teksto 
kaip fiksuotų reikšmių, kurios yra galu-

tinės ir baigtinės, valdančios ir kontro-
liuojančios kitus spektaklio struktūros 
elementus ir patį veiksmą, sąvoką.“23

IŠVADOS

Apibendrinant aptartas kūno semioti-
zacijos tendencijas Europos moderniojo 
teatro teorinėse sistemose galima teigti, 
kad nors scenoje kuriamas ženkliškumas 
aktyviai pradedamas analizuoti tik XX a. 
vid., vis dėlto kūno semiotizacijos teorinės 
užuomazgos ir novatoriškas įgyvendini-
mas teatrinėje praktikoje išryškėja jau 
XIX a. pab.–XX a. pr. 

Europos moderniajame teatre siekia-
ma eliminuoti literatūrinio teksto auto-
ritetą, įveiksminti vizualiųjų sceninių 
ženklų procesiškumą. Aktoriaus kūnas 
suvokiamas kaip atskiras, autonomiškas 
vienetas, kuris daugiau nebėra tik dra-
mos teksto iliustratorius. Kūnas tampa 
gryna, modeliuojama medžiaga, kurią 
režisierius naudoja kurdamas režisūrinį 
tekstą. Galima teigti, kad šiuos pokyčius 
lemia pasikeitęs teatralų požiūris į teatrą 
ir jo funkcijas, scenos elementų koheren-
ciją ir vaidmenį spektaklio naratyvinėje 
struktūroje. Moderniame teatre išryškė-
ja fundamentalus siekis teatrą suvokti ne 
kaip iliuzijų produkavimo mašineriją, 
bet kaip dar vieną socialiai, politiškai 
angažuotą kultūrinį elementą, galintį 
daryti įtaką visuomenės kaitos proce-
sams. Šiame teatre aktoriaus kūnas vis 
labiau dominuoja teksto atžvilgiu. Jam 
patikimas vienas svarbiausių teatro sie-
kių – per kodifikuotą ženklų sistemą 
perduoti žiūrovui režisieriaus idėjas, at-
skleisti jo nuostatas. 

Galima pažymėti, kad heterogeniškos 
ir homogeniškos kūno semiotizacijos ten-

dencijos atskleidžiamos ryškiausiose 
modernaus teatro kūrėjų teatrinėse sis-
temose. Anglų režisierius E. G. Craigas 
aktorių suvokė kaip mechanišką, režisie-
riaus valdomą viršmarionetę. Pažymėti-
na, kad šis menininkas taip pat eksperi-
mentavo su scenos erdvės semiotiškumu. 
V. Mejerholdas suformavo biomechaninę 
vaidybos sistemą, kuri nurodo, kad ak-
torius turi veikti tarsi tobulai ištreniruo-
tas mechanizmas. Aktoriaus kūnas, są-
veikaudamas su scenografijos konstruk-
cijomis ir kita scenos mašinerija, turi 
sudaryti darnią sistemą. 

A. Artaud aktorius – tai scenoje vei-
kiantis hieroglifas – ženklas, paklūstantis 
pasąmonės impulsams. Toks aktorius – 
hieroglifas – turi būti atsietas ne tik nuo 
literatūros teksto, bet ir nuo aiškaus ver-
balinio komunikavimo. Šis stilizuotas ir 
geometrizuotas aktoriaus kūnas, nesu-
prantami šūkčiojimai, garsai ir ritmika 
scenoje turėjo sukurti vizualų ir įmantrų 
chaosą. J. Louis-Barrault, maksimaliai 
išnaudodamas aktoriaus kūną, konstruo-
ja totalaus teatro principą, kuriame itin 
raiškiai atskleidžiamas aktoriaus kūno 
dominavimas. Primityvaus gamtos pa-
saulio, žmogaus aplinkos reprezentavi-
mui naudojamas aktoriaus kūnas kurda-
vo dinamišką, tačiau tiesioginę gyvojo ir 
negyvojo pasaulio imitaciją. Kitaip nei 
A. Artaud, vokiečių epinio teatro kūrėjas 
B. Brechtas savo spektakliuose siekė ak-
centuoti politiškumą, kvestionavo lem-
ties fatališkumą ir bandė žiūrovui suteik-
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ti aktyvų vaidmenį. Atsiribojimo efekto 
kuriamas ženkliškumas skatino žiūrovus 
mąstyti ir kritiškai vertinti realybėje eg-
zistuojančias situacijas. Kodifikuotas ak-
toriaus kūnas (judėjimas, gestai, veido 
mimikos, tarpusavio santykiai) reprezen-

tavo ideologinę, socialinę, politinę galią 
ir valdžią, veikiančią ir kontroliuojančią 
realybėje besiblaškančius subjektus. O 
B. Brechto teatras skatino suprasti, kad 
būtent šie veiksniai, o ne lemtis valdo 
žmogaus gyvenimą. 
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