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   УВОД                                                                                                                                                                                                                        

   

Предлаганият Дисертационен труд има за цел да надгради 

разбирането за функциите на въображението в създаването на театрална 

реалност. Като под  реалност, освен realis (лат.) – веществен, действителен, се 

подразбира приоритетно нейното възприемане.  

 Аксиоматично се приема, че театралната реалност е колкото 

действителна, толкова и фикционална. „Реалността на [театралното] 

произведение се явява отражение (неточно) на обкръжаващия свят.“1  Именно в 

отразяването  се проследява действието на въображението и създаваните от 

него  „неточности“.  Нещо, за което още Платон осъжда въображението.  

В този труд също така се представя концепция за първичната 

функция на въображението и връзката му с примордиалните2 образи.  Защото, 

ако Юнг пита: „Откъде е тази способност на психиката да има гледна точка извън 

сетивното възприятие? Откъде идва нейната способност да постига нещо извън 

или различно от присъдата на сетивата?“3, то отговорът на тези въпроси е: 

„Организмът конфронтира светлината с една нова формация, окото, а психиката 

среща процесите на Природата с един символен образ, който обхваща 

природния процес по същия начин, както окото улавя светлината. И както окото 

е свидетел на особената активност на живата материя, така и примордиалният 

образ изразява уникалната и независима творческа сила на духа.“4 А що се 

отнася до „съдържанията на колективното несъзнавано, ние имаме работа с 

архаични, примордиални типове, т.е. с универсални образи.“5  Архетипните 

образи се проявяват предимно чрез творчеството, в поезията и в сънищата.  Те 

се визуализират в съзнанието като архаични съдържания на несъзнаваното, 

                                                             
1 Павис, П., Речник на театъра, Колибри, С., 2002,  стр. 281 
2 Примордиален – primus (lat.) пръв  „ordiri“ подрежда 
3 Юнг, К., Избрано, Евразия-Абагар, Плевен, 1993, стр. 118 
4 пак там 
5 Юнг, К., Избрано, Евразия-Абагар, Плевен, 1993, стр. 144 
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образи, които се явяват в позиция на посредник между индивидуално и 

универсално.  

Дисертацията се позовава на теориите на Жилбер Дюран (1921-

2012), изтъкнат антрополог, дългогодишен професор по културна и социална 

антропология в университета в Гренобъл и основател на Научния център за 

изследване на въображението в Шамбери. Неговият основен труд е “Les 

structures anthropologiques de l’Imaginaire“ (Антропологични структури на света 

на въобразеното), в който той извежда концепцията за примордиалността 

(първичността) на въображението и неговата конститутивна функция.   

Дюран е деен участник в семинара „Еранос“, създаден от Карл 

Гюстав Юнг и неговите привърженици, видни мислители, които се възправят 

срещу позитивистичния модел, налаган от европейското научно-ориентирано 

мислене, като пресичат духовните достижения на източните и западната 

култури.  Дюран се явява идеен наследник на повечето от тях, като Гастон 

Башлар, Мирча Елиаде, Жорж Дюмезил, Анри Корбен, Клод Леви Строс и др.  

Дюран изгражда изследването си за въображението, позовавайки се на техните 

трудове, на някои от които стъпва и тази дисертация.  

Другият основен автор, от чиито разработки черпи този труд, е 

политологът, философът, публицистът, ръководителят на института за 

„Консервативни изследвания“ и професор по Социология в Московския 

държавен университет „М. В. Ломоносов“ Александър Дугин (1962 г.), който 

разглежда идеите, концепциите, теориите и методите на Дюран, като разгръща 

техния потенциал в научното си изследване „Социология Воображения“ 

(Социология на въображението).  Именно там Дугин придава цялостен облик на 

постигнатото от Дюран и ясно очертава структуроопределящите елементи на 

въображението. Александър Галевич е спорен идеолог на неоруската 

Евразийска концепция и е с особено влияние върху политическата ситуация в 

съвременна Русия, но този труд се ползва единствено от изследването му върху 

територията на въображението,  което има безспорен принос.  



5 
 

Дисертационният труд концептуализира върху изследванията на 

Дюран/Дугин, за да реабилитира и за театралната практика разбирането за 

ключовата функция на въображението при сътворяването на художествена 

реалност. Едно от основните заключения е, че поради наложеното от 

европейската мисъл неглижиране на категорията „въображение“ се потиска  

примордиалната ѝ природа. Ако се обвърже тази теза с основното течение в 

театъра – психологическия реализъм и логоцентристкия му уклон, се стига до 

извода, че по пътя на своето развитие театърът също така отмахва дълбинния 

пласт на въображението, а именно – митосния. Трудът не се наема да 

критикува достиженията на това творческо направление, а,  напротив, да 

докаже, че, дори и оттласнало се от мита, то запазва някои основни 

митологични принципи в себе си, свързани със същността на въобразяването и 

неговата архаична природа. Това, от своя страна, води до разкриването на 

остатъчни архемодели в сценичното изкуство и доказва значението им за 

бъдещото оцеляване на театъра.  

В дългогодишната ми практика на преподавател в Театралната 

академия наблюдавам засилваща се тенденция към банализиране, 

притъпяване, дори умъртвяване на способността да се творят образи. Един от 

въпросите, поставени в този труд, е, има ли съвременната масмедийна култура, 

която разстрелва сетивата ни със симултанно подавани мултимодални, 

мултимедийни, виртуални и всякакви други образи, връзка с този нарастващ 

проблем? Тези образи, все по-импозантни, атрактивни, всеобхващащи 

заобикалящия ни свят, достигат до свръхзадоволяване на възприятията. В такава 

агресивна среда психичността не притъпява ли своята активност и не отслабва 

ли способността за въобразяване?  Явява ли се това проблем за творящия 

театрална реалност и, най-вече, за живеещия в нея актьор?  

В този труд се извежда и понятието Mundus Imaginalis „Свят на 

въобразеното“ , наречен от Дюран „L’imaginaire” - имажинер. Надграждането на 

разбирането ни за света на въобразеното, до̀сега с него, са значими за 
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пълноценната употреба на въображението. Това, от своя страна, предоставя 

възможност за разработване на стратегии, свързани с възпитаване и 

поддържане в кондиция на въображението на играещия.  

Жилбер Дюран извежда и структурира два основни режима, чрез 

които въобразява нашето несъзнавано. Диюрничен (дневен) режим, който 

отговаря на огромна група митове, свързана с действието на въображението 

дайерезис, от гръцката дума διαίρεσης,  тоест разделяне и Ноктюрнален  

(нощен), в който основно действие е евфемизацията.  

Дисертацията ще изследва акта по създаването и употребата на 

театрален език, а този акт е подчинен на двата режима на въображението.  

Дюран предлага ново виждане за проявлението на въображението в 

стилистичните езикови фигури – реторичните тропи. Той ги определя като 

езика на митоса и ги класифицира спрямо извършваното действие на 

въобразяване. Настоящата разработка ги доказва като катализатор в 

създаването на театрален език.  

Основна хипотеза, върху която е изграден този труд е, че 

пораждането на образи е примордиална човешка способност и е кодирана в 

природата на нашата психика, въображението е конститутивно по отношение на 

логоса и проявените логическите конструкти. Подходът към задвижване на 

енергията на въобразяване е регресивен, изисква освобождаване от 

цивилизациони модели и ограничения и връщане към „митологична употреба“, 

която предполага образът да се впусне в безконечно метаморфозиране в света 

на образното. Въпреки претенцията за научност, да се формулира ясна и 

изкристализирала теза е изначално невъзможно, защото обекта ни за 

изследване е с нематериална текстура, сам по себе си склонен към изменчивост 

и неуловимост.  

Нужен ли е въобще на театъра въобразяващ актьор? Или това е 

дрипав скитник в света на Mundus Imaginalis, подритван от всеки, ако не рисува с 
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показалец във въздуха „надоблачните кули“ на Шекспир, които се видоизменят 

и разпадат, неуловени и неуловими, като самото въображение? 

 

 

 I   ГЛАВА  

                                                                                                 

ВЪОБРАЖЕНИЕТО  –  АНТРОПОЛОГИЧЕН ФЕНОМЕН 

 

 Въображението като антропологичен феномен, творящо  

междинна образна реалност, превърнала се в барикада пред лицето на смъртта, 

е основана тема, заложена в първа глава.  Преминава се през основни гледни 

точки с акцент върху теориите на философа и антрополог Жилбер Дюран. Той 

разглежда въображението и примордиалната му същина, като основен мотор и 

мотивация за запълване на човешкия времеви разкрач, за запълването му с мит, 

с повествование, със съновидения, с мечти. Според Дюран времето е 

промеждутък между въображението и смъртта. Без въображението то е само 

крайна точка. Този отрязък ние унищожаваме, посичаме или поглъщаме чрез 

въображението си. Преритмизираме го чрез изкуство, най-вече чрез театъра. В 

театралния акт ние „играем“ с него,  преподреждаме го, слепваме го, 

колажираме го. Заставаме встрани от потока му. Какво е понятието време? – 

въпрос, зададен в зората на човешката мисъл. За съвременника на 

традиционното общество то се завръща, ражда се отново и отново6. Смисълът е 

максимално да се приближава към първоначалото, към гестуса на боговете.  За 

модерния човек то се движи в историческа прогресия, осмисляща бъдещето и 

бляна по постигане на абсолютното познание.   Усъмнилият се в модерността 

постмодернист  гледа на времето „шеговито“ –  то отново се завръща, но не 

                                                             
6 Елиаде, М., Митът за вечното завръщане. Архетипове и повторения, „Христо Ботев“, С., 1994,               
стр. 69 
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ритуално, а фарсово - цитирано, рециклирано, игрово, колажно, 

постисторично7…    

Театралният акт използва така нареченото „КОНЦЕНТРИРАНО 

ВРЕМЕ – много наситено, остатъчно или заместващо магически-религиозното 

време, […]съвсем различно от „светското“, а концентрираният му и, заедно с 

това, начупен ритъм отеква дълбоко в душата на зрителя.“ 8 Можем да 

твърдим, че театърът е една от зоните за бягство от праволинейното време, за 

неговото отклоняване от стремглавото му течение към края. Театърът е преди 

всичко насищане на пространство, особено в крайната му претенция за другост, 

за отделеност от действителността. Въображението населява пространството, 

преработвайки го чрез специфични действия и конституции. Именно там то 

разгръща своята образност в манифеста на стратегията си за битка със смъртта. 

Образните му системи са пространствени. В тях можем да се разполагаме във 

възходяща ос, да подреждаме вселената във възходяща перспектива и да 

разположим свят, отвъден на познаваемия чрез възприятията.   

“Чрез полета и своето летящо въображение човек увлича 

Вселената, мобилизира вятъра, придава динамично битие на въздуха.“9 Той 

сътворява видим, материален, тактилен свят, който да разрушава и съгражда 

отново и отново,  изпълнен с динамиката на промяната подобно природата. Но 

също така духовен, видим за ума свят, който да пребъде отвъд неговата 

граничност.  Отвъд човешкия разкрач между бъденето и не-бъденето. Свят, до 

който поетите се възкачват със своите „крила върху петите“10, който  визионерите 

сънуват, който подканя мистиците за трансцедентно пътуване. Това е свят с 

уникално и неповторимо съдържание, свят с нематериална текстура, но с 

напълно самостойно съществуване. Той конфронтира чрез образи и символи 

                                                             
7 Делёз, Ж., Логика смысла, Екатерининбург, 1998  
8 Елиаде, М., Митове, сънища и тайнства, Прозорец, С., 1996, стр. 28 
9 Башлар, Г. Въздухът и сънищата, Рива, С., 2007,  стр.  110 
10 Башлар, Г. Въздухът и сънищата, Рива, С., 2007,  стр. 55 
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непознатата враждебна действителност и има отклик върху цялостната формация 

на възприятията на субекта и същевременно конституира живота на обекта.     

Опирайки се на откровенията на Исляма, Анри Корбен, изтъкнат 

философ-ориенталист, изследовател на „Ориенталската теософия“,  дава 

следното описание на Mundos Imaginalis (света на въобразеното):  „Между 

вселената, която може да се осъзнае чрез непосредствено интелектуално 

възприятие и вселената, възприемана от сетивата, има междинен свят, свят от 

образи – идеи, от архетипни фигури, от неуловима субстанция, от нематериална 

текстура. Този свят е толкова истинен  и обективен, толкова съдържателен  и 

съществен, колкото и  рационалния и сетивен свят; а в този промеждутъчен свят 

„духовността приема телесност и телесността - духовност, тоест, там съществува 

реална материя и реално надграждане, въпреки че са податливи на изкривяване 

(нарушение), са неуловими и нематериални. Живият орган на тази вселена е 

активното въображение.“11  

Светът на въобразеното предполага образност от друг порядък. 

Това е полето на митологичния образ, на поетичния, на неравнозначещия 

единствено на себе си образ. Това е единно като текстура  поле,  направено от 

„материала, върху който се правят сънища 12 , в което образността 

метаморфозира до безконечност. Промеждутъчно на сетивното и разсъдъчното 

възприятие, то поражда съзидателни за сътворявания от нас духовен свят 

смисли.   

Жилбер Дюран разглежда „Mundus Imaginalis“ на Корбен в 

светлината на Юнгианската теория за колективното несъзнавано, използвайки 

понятието „L’imaginaire”13  /от френски приблизително може да се преведе 

„Светът на въобразяваното“/. Той  е проявление на митосния дълбинен етаж от 

                                                             
11 Corbin, H., Creative imagination in the Sufism of Ibn’ Arabi, Routledge, New York, 2008, p. 9  
12 Буквален превод на Шекспировата фраза - „We are such stuff as dreams are made on”. Shakespeare, W, 
The complete works of William Shakespeare, The Tempest, Wordsworth Editions, Hertfordshire, 1996, p. 1154 
13 Durand, G, Les structures anthropologiques de l’Imaginaire, Bordas, Paris,1978, p. 21 
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несъзнаваното. Дюран му определя конститутивна14 функция за формирането на 

типа култура, с влияние върху произтичащия от това социум. Дугин го 

систематизира по следния начин:  

ИМАЖИНЕР – това е първично свойство, което представлява като 

цяло и едновременно: 

 Въображението като способност  (първична 

инстанция);  

 Това, което се въобразява (въображаемото, 

представеното, изкуствено пресъздадено чрез фантазията); 

 Този, който въобразява (въобразяващият, източникът 

на проявлението на фантазията); 

 Процесът на въобразяване (въображението като 

функция); 

 Това, което се явява общо и предшестващо процеса, 

въобразеното и въобразяващия. 

Трудността при разбирането на това понятие е именно неговата 

ПЪРВИЧНОСТ. Защото имажинерът, освен, че съдържа в себе си и въобразено, 

и въобразяващ, ги предхожда. От рационална гледна точка подобно твърдение 

вероятно звучи нелогично. Но Дюран оборва имено логическия подход при 

осмисляне на антропологията. Желанието на логоса да разделя и да изолира 

явления, поставя основни конститутивни функции извън полезрението му. И 

това води до необходимостта от структурализиране, а именно, оглеждането на 

човека и социума в тяхната неделима цялост, връзката им с колективно 

несъзнаваните фактори, проявени в митологичното и архетипното и тяхната 

първична функция. Дюран взривява философския постулат на 

западноевропейската мисъл за субективно-обективния дуализъм и придава на 

                                                             
14 лат. constituere – съставяне, подреждане, организиране 
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имажинера статута на самостоятелна и, най-вече, първична реалност, която се 

намира в промеждутъка между тях.  

„Имажинер е единственото, което съществува и „нашият“ 

свят  (нашият, отнасящ се към субекта и „света“, тоест съвкупността от 

обекти) е резултат от свободната игра на въображението.“15  

В разкрача между обективно и субективно се извършва 

действието на имажинера. Новосъздаденият свят се явява конститутивен за 

реалността на субекта и обекта, изгражда се като барикада на въображението 

спрямо смъртта. Действието на струпване и на запълване се извършва именно в 

този промеждутък. Жилбер Дюран го извежда в понятието „антропологичен 

траект“ 

Антропологичният траект задава „самостоятелен онтологичен 

статус на това, което се намира „между“ – между субекта и обекта, между 

природата и културата, между животинското и рационалното, между духа и 

живота, между вътрешното и външното, между проекта (бъдещето) и историята 

(миналото).“16 

Терминът траект „traectum“ се образува от латинското „tras” – 

през, между и „jacere“ –  „хвърлям“, „мятам“ или „jectum”- хвърленото. Така са 

образувани и основните философски понятия “Objectum” – „хвърленото 

(поставеното) под“ или под-лежащото, “subjectum” – хвърленото (метнатото) 

напред или „пред–мет“. Между тях се намира „тра-ект“, „хвърленото 

между“.17 

Разгледахме сценичния образ, като производна на този междинен 

свят. Стигнахме до извода, че възможността да се твори уникален сценичен 

образ е той се въобразява в траектното поле на имажинера.  А познанието ни за 

функциите на антропологичния траект ще помогнат за квалифицирания избор на 

актьора и при сътворявания от него персонаж.  

                                                             
15 Дугин, А. Г., Социология Воображения, Трикста, Москва, 2010, стр. 85 
16 Дугин, А. Г., Социология Воображения, Трикста, Москва, 2010, стр. 86 
17 Пак там 



12 
 

В своята структуралистична антропология на въображението 

Дюран релативизира и преосмисля еволюционистичните и прогресивни теории. 

Той включва в тях митосното, като съдържащо в себе действието на рациото, 

на логоса, поставя ги в цялостна зависимост, предлагайки следната 

структуроопределяща дроб:  

  Логос 

Митос 
 

Еволюционистката формула на развитие на обществото 

предполага преминаването от митос към логос, като постъпателен и 

праволинеен, разположен в една плоскост модел. В този необратим процес на 

преминаване от архаичност към съвременност митосът би трябвало да бъде 

превъзмогнат и изличен, да стане напълно логичен. Обществото, обаче, се 

развива с частични и, най-вече, обратими изменения в рамките на устойчива 

структура. А Логосът, това, което е подредено и осветлено като завършен, 

осъзнат процес, представлява част от далеч по-обширен и сложен комплекс. 

„Логосът и Митосът са два едновременно съществуващи етажа или две части на 

една „дроб“, организираща живота на обществото: в числителя се намира 

Логосът, а в знаменателя – Митосът“. 18  Така структурирана, тя предполага 

паралелното им съществуване в различни плоскости и определя сложността на 

тяхното взаимодействие. Митосът има инстанциална функция, конституираща 

дори самия логос. Той продължава мощно да напира и да напомня непрестанно 

за себе си.  

В подобна структура синхронично съществуват Аполоническото и 

Дионисиевото начало, изведени от философа на съмнението Фридрих Ницше: 

Аполон 

Дионис 
 

                                                             
18 Дугин, А. Г., Социология Воображения, Трикста, Москва, 2010, стр. 46 
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В своя труд „Раждането на трагедията“ философът сблъсква в 

своеобразна схватка двете стихии на изкуството – Аполоновото и Дионисиевото 

начало. Съзерцателното, сънотворящото, умозрителното, „мъдрото спокойствие 

на бога ваятел“19, противостоящо на  стихийното, екстатичното празнуване на 

„падналите ничком, тръпнещи в прахта поклонници на бога на опиянението“20. 

Утвърждаващото индивидуалността (Аполоново), противостоящо на 

размиващото нейните граници (Дионисиево). Творящото света на илюзиите, в 

което  индивидът постига сам себе си в творбата и „варварското“, в което 

„творецът се превръща сам в творение“. Тези творчески инстинкти, както ги 

нарича философът, постигат своето висше самовзривяване в раждането на 

трагедията, където се взаимопоглъщат и преминават една в друга, въпреки 

изначалния си конфликт. Именно „захранването“ на логичното и съзерцателното 

с екстатичното и първичното е другата структуроопределяща страна във 

философията на Ницше. За религиозното съзнание на древния грък спускането в 

структурата е безпрепятствено, то е екстатично в своята природа и  не търси 

никаква форма на естетизация. В него няма скепсис, няма усъмняване, то се 

взривява в ирационалното Дионисиево тържество, за да се възстанови и 

съхрани в Аполоновата хармония, черпи от митоса – от латентния ирационален 

пласт, наситен с безлични архетипове, за да ги усмири и облече в познаваемост.  

Съвременното съзнание се е лишило от „варварското“ впускане в екстаза, от 

възможността за безпрепятствено нахлуване на несъзнавани образи и смисли. 

То се осланя на естетическата позиция, „която го предпазва от съучастие“21, от 

афектирано навлизане в колективния несъзнаван пласт.  С това се нарушава и 

ритъмът на „разграждане“ и „възстановяване“, на  избликване на дълбинни 

хаотични образи, на тяхното идентифициране и възможността за хармоничното 

им подреждане. Но мощта на митоса продължава да търси своите „изливи“ в 

                                                             
19  Ницше, Ф., Раждането на трагедията, Наука и изкуство, С., 1990, стр. 73 
20  Ницше, Ф., Раждането на трагедията, Наука и изкуство, С., 1990, стр. 75 
21  Юнг, К., Психологически типове, Университетско Издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2005,  стр. 
183 
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подредения пласт на логоса, продължава да „засяга“ модела на сътворявания от 

нас свят,  като негов основен инструмент е въображението.  

Творящият се от дълбините на митоса свят  се разчита из 

пергаментите на мита. Митотворенето е изтласкано от дълбините на 

колективното несъзнавано и чрез него можем да определим функционирането на 

въображението. В дисертационния труд са засегнати следните основни аспекти: 

митът като основен хранител на човешката памет, модел за образцово 

подражание и носител на изконна истина, според Мирча Елиаде; митът като мета 

език, четибилен в метаезикова среда, според Клод Леви-Строс; основната 

критика срещу него, изложена от Ролан Бард, че той има способността да 

мистифицира действителността,  препращайки я зад внушенията, породени от 

знаковата му природа, твърде често с изкривени и измамни послания.   

Прогресивно устремените и лого-центрирани общества 

детронират мита като обяснение на света и заобикалящата ги реалност. Те 

отхвърлят големия наратив като носител на изконна истина, модел за образцово 

подражание и основен хранител на човешката памет. Но в самата структура на 

човешката постройка присъства митологичното и то е особен феномен в 

градежа на сътворяваната от нас реалност. За да разчетем скритата страна на 

нашата природа или „почукванията изпод пода“, както казва Фройд, митът може 

да бъде разглеждан като своеобразен картограф, отразяващ  пълната картина на 

човека  като индивидуален и социален субект, където в едно се проявяват 

съзнателното и логичното и несъзнаваното и ирационалното.  Тук вече не става 

дума за мита- история (митовете за Аполон, за Сизиф, за трикстер Йешу),  нито 

за наниз от митологични проявления, а за основополагащия пласт от човешката 

структура.   

 Разглеждайки митовете като структури и съотнасяйки ги към 

стратегиите за справяне със Смъртта, изразени в различни митологични наративи, 

Жилбер Дюран изгражда своята грант теория за работата на колективното 

несъзнавано, което функционира в двата основни режима на работа на 
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въображението – Ноктюрнален (Нощен) и Диюрничен (Дневен). Според  Дюран 

пространствените опозиции „пропадане–възвисяване“, „мрак–светлина“, 

„бездна–небе“ са основа на една огромна част от митовете, свързани с  

предизвикване на пряката битка със Смъртта. Той  ги нарича „Героически 

митове“, структурирани в режим ДИЮРН (фр. diurne – дневен). Специфично 

действие в тях е дайерезисът - отделянето, посичането, разделянето, 

разчленяването. Героическият мит се отнася, продължава Дюран, към 

постуралния рефлекс – този на ставането, на изправянето, на тръгването. 

Неговата символика е мечът, скиптърът, ангелообразните и демоничните 

същества.  Основен персонаж е ГЕРОЯТ, встъпващ в открита битка със СМЪРТТА. 

Смъртта е тотална опозиция, край, тя е време, което не се възвръща, но се 

предизвиква на двубой.  Женското начало тук се явява с отрицателна конотация, 

то представлява нечистотия, падение, заплаха, ужас, бездна. Самата смърт в 

повечето митологии се въобразява като жена.  

Основен социален и психологически тип в дневния режим е  

мусколоидът, в случая не по физическа конституция, а по висша проява на 

вирилност – социална роля, отговаряща на героичния жест. Отличителни 

архетипове в диюрничния режим са тези на Война и на Царя, на скиптъра и на 

жезъла.22  Основно допускане във философията на Дюран е, че логосът и всички 

произтичащи от него конституции са плод именно на диюрническата (дневна) 

митология. Логосът осветлява несъзнаваното, разделяйки го от самото него.  

Режимът му е на дисекция, на отделянето на обектите и разглеждането им като 

самостоятелна и себедостатъчна единица. Въпреки че е породен в и от 

имажинера, света на въобразеното, логосът води нескончаема битка с него.     

Оттук следва и разглеждането на митове, структурирани в режим    

nocturne (фр.) – нощен. Те са опозиция на логоцентристкия модел и са в 

противовес на дневната митология. В тях основно действие е евфемизацията на 

субекта. Назоваването с „Благо име“, омекотяването, взаимопоглъщането, 

                                                             
22 Durand, G, Les structures anthropologiques de l’Imaginaire, Bordas, 1978, Paris, p. 135-138 
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умаляването и смекчаването на всичко страшно, грозно и плашещо.  „В режима 

на ноктюрна смъртта се въобразява като не-смърт (не-точно смърт), а 

времето, отвеждащо към смъртта, като нещо друго – например, като самия 

живот, като развитие, като нещо нефатално и повторимо.“23 Евфемизмът 

представлява едно от основополагащите свойства на въображението, който може 

да бъде открит в огромен  пласт от културата, езика, психическите процеси, 

мисленето, в най-различни сегменти на човешкото битие.  

В режимите на въображението евфемизмът може да е радикален 

и нерадикален. Първият преработва негативното до пълното обръщане на 

неговия знак, докато вторият го смекчава, умалява, превръща го в относително, 

„засенчва“ го с позитивност. Дюран структурира произтеклите от евфемизацията 

митологични модели като Мистичен ноктюр (пълното единение или антифраза) и 

Драматичен ноктюр (умерен евфемизъм). В мистичния доминиращ е 

гълтателният рефлекс – телесност и  термичност на поглъщането със своите 

производни тактилност, обоняние и вкус, пораждащи култ към храната, 

ласката, уюта и комфорта – поглъщането като възможност за преработване на 

другото в свое. Майчиното мляко се превръща от чуждо в свое, създава 

усещането за радост, за блаженство. Смъртта от другост се превръща в 

успокояващата майчина гръд. Враждебният външен свят се преработва до утроба, 

където става безопасен, безпроблемен и нетравматичен.   Външното се 

въобразява като продължение на нещо вътрешно, като източник на покой. 

Централна фигура е Майката и производните образи на Великата Майка, 

Майката-Земя, Богинята-майка, Богинята на плодородието. Митологични фигури 

са Малечко-Палечко, джуджета, елфи, добрите животни. Основни символи на 

мистичния ноктюр са чашата, яйцето, мантията, водата, влагата, пещерата, 

центърът, земята, глината. И в двата нощни режима преобладава феминоидният 

(женствен) тип –  в първата група е  майчино-женственият, докато във втората е 

сексуално-женственият.  

                                                             
23 Дугин, А. Г., Социология Воображения, Трикста, Москва, 2010, стр. 100 
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  В драматичния ноктюр доминиращ е копулативният рефлекс със, 

кинезични и музикално-ритмични. Тук основен персонаж е Танцьорът 

(художникът, артистът) или този, който се занимава с всякаква форма на 

повторяемо, ритмично или циклично действие. Танцът се възприема като ритуал 

на събиране на противоположностите, но не до пълно единение – мъж и жена, 

въображение и смърт (време), нощ и ден, присъствие и отсъствие. Ритмичната 

повторяемост е един от най-дълбинно кодираните архетипове в природата.  

Смъртта тук се въобразява като синтез, като част от цяло, съхранявайки своята 

определеност, своя трагизъм, затова този режим е наречен от Дюран и 

синтетичен. Тя не се преобръща напълно и запазва своя отрицателен знак, но се 

поставя в зависимост от  цикличността на смърт и последващ нов живот, на смърт 

и възкресение. Драматичен, Дюран го нарича заради сходствата с жанра на 

драмата. Както в драмата, така и в този режим, въображението редува щастието с 

нещастие, падението с възхода, скръбта с радост, смъртта с живот. Типични 

символи са кръстът, лабиринтът, кръгът, спиралата, колелото, дървото, 

съзряването, цикличността в природата, изкуствата с техните атрибути – маските, 

музикалните инструменти, боите, четките, еротичните символи, симетрията в 

пространството. Най-образно бихме си представили този режим чрез символа на 

Ян и Ин. Тук отново е феминоидно царство, но на Венера, на Афродита, на 

изменчивата Луна. Царство на сладострастието, на еротиката, на ритмиката, на 

театралността.  24  

Дали за театралното изкуство предложените от Дюран 

антропологични модалности имат някаква стойност и важно ли е за творците в 

тази област да обогатяват своето разбиране за примордиалната природа на 

въображението? Ако ги разгледаме като фундамент на Човека с главно „Ч“, на 

същината на Homo Est, на предличностното базово формиране, на архетипната 

архитектура на човешката същност,  можем да изведем корелация във 

фундаменталното изграждане на имагинерната и театралната реалности. Ще 

                                                             
24 Durand, G, Les structures anthropologiques de l’Imaginaire, Bordas, 1978, Paris, p. 506 
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валоризираме театралната реалност като същностна в антропологичен план. А 

именно, в преосмисляне на дълбинната потребност за театралното инсцениране 

на действителността и на самото театрално действие, творящо фикционална 

реалност.   

Театърът е изкуство на мига, който отмира, на спектакъла, който 

отмира, за да се възроди отново, да се инсценира отново като ритуал, като 

възможност за пребъдване отвъд времето, отвъд смъртта. Като възможност за 

барикада срещу Нищото, но барикада на споделеността, на заставането заедно. 

Способността да въобразяваме,  това е първична и неотменна част от 

конфронтацията ни със заобикалящия свят. В съвременността предлаганата 

образност при комуникация е крайно наситена. Но образът не се ли превръща в 

шаблон, в безкрайно прекопирване, в девалвираща обменна единица, 

пригодена за леснодостъпна консумация?  Дали в този образ има 

пространственост или, сведен до екранна двуизмерност, в него няма място за 

вертикали и хоризонтали, които да трансцедират, да се разтеглят до 

безграничност?  

Новата световна религия е консуматорството. Консумирането на 

реалността тук, сега и веднага задава на възприятието изискване за видимост, за 

материалност, за познаваемост, за достъпност, за „тукашност“. Образите са 

линейни, те не се възкачват по вертикала на имажинера – истинно е единствено 

видимото, отсамното. Съблазънта на медийния образ – плосък, линеен, 

агресивен, виртуален – е неустоима със своята безпрепятствена 

консумируемост. Сведен до „екран“, в този образ не може да се вмести 

сакралност, той не може да предложи идея за „другост“, лишен е от тайна, от 

знаковост на битието.  Консуматорът на тези образи се превръща неусетно в 

обект на прелъстяване. Той с ненаситно настървение запълва или по-точно 

подменя траектния свят. Въображението му се самоизражда в неспирна жажда 

за все повече и все по-въздействащи му изображения, зад които не се крие 

отвъдна иманентност, а само релативираща го  с тук и сега.   
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Светът на хипермодерността е свят на виртуалности и симулации. 

Достоверно е показваното от медията и нейната хиперреалност. Според 

Бодрияр изображението на телевизионния екран замества същинската 

реалност, а отразяваното събитие дори няма нужда да се случва. Медията не е 

медиатор на идеи, тя е нескончаема поредност от симулакруми – феномени 

като  парите, общественото мнение, информацията,  модата действат на 

принципа на символния обмен. 

Основна критика към въображението е „производството“ на 

симулакруми, на безсъдържателни копия, разстрелващи сетивата с безконечно 

подавани половинчати символи, които вече не представляват simbollon25  на 

скритото цяло, а лесно обменен кичозен сувенир. Въображението може да бъде 

творец на духовна и възвисяваща същност, може да бъде творец на дайерезисна  

и логично обоснована реалност, както и да запълва времевия ни разкрач с 

илюзии и цветни фантасмагории. За творенето на театрален свят, можем да 

избираме по кой път да тръгнем, но знанието за тези дадености е от 

първостепенно значение.    

 

 

II   ГЛАВА                                                                                                                                                          

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ТВОРЯЩОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ 

 

След обема теоретичен материал въображението ни се разкри в 

пълнотата на своята природа. Но критиките към него го съпровождат от дълбока 

древност. Платон уличава въображението в „двуличие“. Според него то бива 

ейказисно и фантазно.  Ако съзерцаваме водни кръгове фантазното мислене 

ще заплува към дълбините и може би ще съживи образ на фантомно създание, 

                                                             
25 Simbollon – в древна Гърция домакинът и гостът са разчупвали плочка, като у всеки е оставала 
половин, за да символизира целостта на връзката им. От тук произлиза и символ.   
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докато ейказисното ще провиди отвъд тях и ще начертае в съзнанието идеалния 

геометричен кръг. В зората на философската мисъл Платон в диалога „Софист“ 

подлага на съмнение пътя на възприятието на образите.  Той смята, че 

подражателните изкуства понякога  „отразяват“  прозрачно и правилно „света на 

нещата“ , понякога ги отразяват „лъжливо“ поради незнание или натрупване на 

лъжовни чувства и с това не произвеждат истинни образи, а „призраци“, 

фантазми (φαντάσματα) 26 . Концепцията за фантазията (φαντασία) и 

ейказията (Εικασία) може да се проследи откъслечно в  цялото му творчество. 

Според философа ейказията или изчистеното въображение дава на душата 

способността да вижда предметите изчистено, идеално, да ги възкачва от 

нисшата им форма към висшето съзиране на идеята. Като да провидиш в 

обикновената природна форма идеалната геометрична форма на триъгълник.  В 

светогледа на Платон е заложена концепцията, че „действителността“ е 

отражение на света на идеите и е бледо подобие на божественото творение. 

Когато душата, обаче,  прояви мнение - докса, тя се лишава от дарбата си на 

знанието за нещата и тогава се появяват сенките, фантазмите. В идеята му, че 

изкуството е миметично (подражателно), се състои опасността то да заличава, 

да отдалечава ейказисния образ (образа идея), тъй като вторично подражава на 

действителността, която сама по себе си вече е несъвършено подражание на 

света на идеите. Философът вини поета, например,  че се опитва да опише 

красотата чрез променливите неща. Според него, не можеш да поместиш идеята 

за красотата в човешкото лице или ръка, след като те се видоизменят от потока 

на времето.27 От подобен порядък е и тежката присъда, стоварила се върху 

изкуството на трагедията и споделена в онзи отрязък от Държавата, в диалога на 

Сократ с Главкон28, където то бива прокудено  от Идеалната държава, задето 

подражава на сълзливо поведение, неуместно за трагичен герой.  

                                                             
26 Платон, Софист, перев. с историко-литературным введением С. А. Ананьина, Киев, 1907  
27 Murray, W. Bundy, Plato’s view of the imagination, University of north Carolina Press, 1922, p. 326 
28 Платон, Държавата, Изток Запад, С. ,2014 
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 Каквато и реалност да твори пред погледа ни, замъглена фантазна 

или прозирно ейказисна, въображението го извършва посредством обща 

пораждаща енергия. Затова ни вълнува самото действие, същинската акция на 

въобразяване и неговата способност да се нарушават пределите на 

видимото. Бидейки по природа примордиално, неговото „присъствие“ в 

структурата на човешката психика е динамичният съграждащ елемент или, по-

правилно, първична стихия, която е посредник за възприятието и изгражда 

около него свят с уникално и неповторимо съдържание. Свят с нематериална 

текстура, но вдъхновен от материята (Башлар) и с напълно самостойно 

съществуване, конфронтиращ чрез образи и символи непознатата враждебна 

действителност. От първостепенно значение е, че въображението преработва 

дълбинното неосмислено и неосъзнато, неизвестното, извиращо от 

непознаваемата същност на човека. То успява да примири неразрешими 

проблеми, породени от психичността и то не само по пътя на рационалното и 

логическото, а чрез метафори, поетични образи и символни откровения. 

Междинният свят, самостойно обитаван от тези изменчиви образи и символи, 

придобива статус от първостепенно значение за психичната ни устойчивост.   

Всеки творящ конфронтира заобикалящия го свят с 

въображение, в деликатен баланс между съзнавано и несъзнавано. 

Несъзнаваното откликва чрез образи, които съзнаваното разчита в 

„пергаментите“ на света на въобразеното. Сътвореното произведение 

обикновено е пречистване, катарзис на конфликт, не непременно личностен, 

както би го изискал Фройд. Конфликтът може да се завихря в заподозряната от 

Юнг наша колективна пра-същност и да изтласква смисли, четибилни за всеки 

индивид.  
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„Въображението има космична съдба и космологична функция. То носи 

метафизичен характер и е свързано с опита за новост, за откритост. Съществува 

метафизика на въображението, която създава всеки психологизъм.“29 

  Главният творящ тази метафизична същност е активното 

въоражение. Пътят за навлизане във визионерния, междинен свят, „свят, където 

профетическото вдъхновение и теофаничната  образност се пораждат; свят на 

символи и символно знание“ 30 , на спиритуални и холически образи, в 

презумпцията на Корбен, се извършва посредством imaginatrix  или the active 

Imaginathion (активното въображение)31 . Imaginatrix e органът, пораждащ и 

същевременно породен от тази „ангелична вселена“,32  чисто въображение по 

своята същност. Тя се постига чрез „вярата в съществуването и онтологичното 

съдържание на този интермедиен свят.“33  

В пълния текст подробно описахме срещата си с индийския 

ритуален театър Кутиатам, вид  мистериален театър,  вид актьорско творчество 

в рамките на онтологична традиция с установена законодателност.  Тя извира от 

дълбините на Митоса и не може да се случи без “съдействието” на активното 

въобразяване, на imaginatrix. Образите, с които борави този процес на 

въобразяване са от „фината текстура“ на Mundos imaginalis. Те са негови 

производни и се постигат творчески в реалност от чисто въображение. 

Принудени сме да признаем, че социокултурният ни контекст е скептичен към 

онтологичната стойност на холическото театрално преживяване. С все по-редки 

изключения предоставяното ни светско забавление няма необходимостта да  

„извиква“ трансцедиращи образи, пронизващи духовното преживяване на 

имажинера. 

                                                             
29 Търколева, П., Гастон Башлар и психоаналитичната традиция, Докторат, СУ „Климент Охридски”, С., 
2014 стр. 28 
30  Corbin, H., Creative imagination in the Sufism of Ibn’ Arabi, Routledge, New York, 2008, p.11 
31  Corbin, H., Mudus Imaginalis or the Imaginary and the imaginal, hermetic.com, p. 1-19 
32  Корбен разглежда Ангеологията на Авицена, като снова на идеята за интермедийния свят, сътворен от 
чисто въображение.  
33 Corbin, H., Creative imagination in the Sufism of Ibn’ Arabi, Routledge, New York, 2008, p. 25 



23 
 

Но природата на актьорското въображение е подобна на 

профетическото творящо въображение. Творящото въображение е динамично 

и жизнено.  То обитава свят, сътворен на мига от самото него. При това го 

обитава в „своя кожа“, метафорично да опишем въобразения контур между 

вътрешно и външно. Тази „кожа“ се себе-оглежда и себе-усеща като друг орган, 

със собствени възприятия. Задачата на актьорското  е да твори театрална 

реалност в режима на тук и сега, която може да се възкачва по вертикала и да 

извърши духовен пробив в Там и Винаги.  

Актьорът  твори публично, а изместената реалност, в която 

протича това творчество, се създава на момента. В процеса на репетиции той 

разработва стратегии за работата на въображението си като възможността да 

провиди и систематизира образите зад текста, да преработи през призмата на 

имажинерни натрупвания сложния конструкт на контекста, да „облече“ в 

образност персонажите, с които взаимодейства. Като кулминация на това 

натрупване се явява активното им въобразяване в самата публична проява – 

представлението.  Не рядко една от целите на актьора е излив на подсъзнателна 

енергия, която да облече изпълнението му в спонтанност и неочакваност. Може 

би по този начин се обяснява мечтаното вдъхновение – един неразгадан от 

психолозите феномен. Нека го оприличим на задрямал Аполон, който пропуска 

пред трептящите му клепачи да се промъкне сянката на Дионис, за да размести 

стройната подредба на аполоническия свят. 

Онова загадъчно същество, способно да проникне в дионисиевите 

дълбини, да се спусне в структурата в образен екстаз и това да го възкачи до 

небесните обиталища на божественото, можем да наречем Шаман – 

преживяващият митове. Да го приемем като архе – модел на пророка,  майстор 

на екстатичното видение, творящ осветената истинна реалност, пазител и 

лечител на душите, вдъхновил Антонен Арто и ред други театрали. 

Актьорът, за разлика от архаичния разказвач (шамана), не е 

специалист в екстатичното, не обхожда фантастични селèния, не провижда 
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епифании и ерофании (разкриването и проявлението на свещеното). Той е 

самотен в безкрайната Вселена, изгубен в научно разкритата, безвъзвратно 

десакрализирана реалност. Обречен на необратимост от историческата 

линейност на времето, лишен от митологичното, „образцово“ подражание на 

живеене на богове и герои, скептичен към големите наративи, той (актьорът) е 

съвременен човек. Но и той участва, доизграждайки  „талантливо“ , според 

Елиаде, „историята, която се е случила“ 34 . Антропологът твърди, че 

„разказвачите на митове“, въпреки огромната си отговорност да съобщават и да 

„съпреживяват“ мита такъв, какъвто е зададен еb origine, имат привилегията да 

го „до украсяват“ и доразвиват. Затова и ги нарича талантливи.  

Актьорът не участва в историята за  „началото на началата“, при 

това не е и в историята, която осветлява „божествените деяния“, но по подобен 

начин за него тя е изтласкана от потребността субектът да „въобразява“, да 

предхожда света със своето въображение. Да „осветлява“ самия свят чрез 

образи, претворени в неговата психика. Да запълва време-пространството със 

своите „сънища“. Човек сънува хралупа или дупка и строи метро,  представя си 

битка на великани и строи небостъргачи.  

За да бъде „реален“, за да подлежи на възприемане, светът на 

архаика (шамана) трябва да бъде сътворен и осветен от боговете. „Да 

преживееш отново онова време, да го осъвременяваш възможно най-често,  да 

ставаш свидетел на спектакъла, който представлява делата на боговете, да се 

срещаш със Свръхестествените същества и да  учиш отново урока по творчество 

от тях  е желанието, характерно за всички ритуални повторения на митовете“35. 

Точно този спектакъл, точно това повторяемо „инсцениране“ на сътворяването 

на света  и всеки отделен негов елемент е първичният творчески акт, 

изначалната потенция, чрез която се „барикадират портите на смъртта“. 

Превръщането на този „осветен свят“ във вечно обратим към първоначалото,  

                                                             
34 Елиаде, М., Образи и символи, Прозорец, С., 1998, стр. 43   
35  Елиаде, М., Мит и реалност, ЛИК, С., 2001, стр. 23  
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непрестанно възвратим от смъртта, го лишава от крайност, от тленност. Но 

позитивистичната съвременна мисъл подлага на съмнение подобен „прочит“ на 

реалността. Както вече споменахме, въображението разпростира своите сили 

пространствено. Но пространството, което населяваме, се десакрализира почти 

напълно. То вече не представлява онова оръжие на въображението, за да се  

развихря, за да води своята битка със Смъртта.  Разчертаването на своеобразна 

карта, върху която въображението е разполагало своите стратегии за битка, като 

подробно е обозначавало митосната реалност, е давала  възможност за досег 

с нейните проявления. Преките пътища за този достъп са почти  заличени. У 

съвременния човек остава „напрежението от дезориентацията му в света“36. Той 

няма център, пространството стига до плашещата, напълно абстрактна 

безкрайност. Но напрежението в колективното несъзнавано продължава да 

упорства и да създава необходимостта за сътворяване на „различно“, 

„отделено“ пространство.  Продължава да иска да „избяга“ в друга история, да 

преритмизира времето, да прекрои пространството. Можем ли да кажем, че 

театърът продължава да бъде  такова „отделено“ място, което да се „освещава“, 

да се сътворява в мига на своето пораждане от „шамана-актьор“? Пространство 

на другост, изцяло сътворено от въображението.   

Според Клод Леви-Строс, основна познавателна функция на 

въображението е да смалява обектите в познаваемост. Ако една мравка обикаля 

в кръг около слон, тя не би заподозряла, че това е друго живо същество. За 

човешкото въображение непостижимият обект се превръща в образно 

предизвикателство. По подобен начин театърът има способността да се 

превръща в Imago Mundi – умален образ на света.  Представете си как дъсченият 

под на театър Глобус побира чрез въображението ни цели армии, дворци и 

„…събира дела с години траяли /в едно обръщане на пясъчен часовник…“   

Още от древността човекът, за да разграничи и наблегне на 

„другостта“ на тетралното пространство, го детерминира  „материално“ и 

                                                             
36 Дугин, А. Г., Социология Воображения, Трикста, Москва, 2010, стр. 407 
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видимо, било то като очертава пясъчен кръг,  постила килимче или поставя 

завеса, като въздига колони сякаш до самия небесен свод или просто до 

изрисуван купол.  Умалява света чрез символика, за да може да го побере в 

единност и познаваемост. И до днес го припознаваме  като „отделно“, различно 

място, място за „отклоняване на времето“, за изместване отвъд 

конвенционалното време, за навлизане в друг времеви континуум. Самото 

посещение, „влизането в храма на Мелпомена“, носи белезите на светска 

ритуалност, наситена с приповдигнатост и суетна празничност. Разбира се, това 

понякога е обвързано единствено с желанието за развлечение и забава.   

Не знаем дали театърът ще намери място в „Глобалния град“37, но 

определено засега остава встрани от „кибер“ огражденията му. Не знаем дали 

ще бъде „свързан“ към Информационната мрежа, която вероятно ще замени 

представата ни за пространството 38 , но знаем, че все още се свързва в 

пространството на живите тела. Именно в отстъплението зад стените на храма, 

можем да съзрем терапевтичните му възможности. С каквато и стремглавост да 

се движи технологичният и икономическият прогрес, човешката психика все по-

трудно насмогва да влезе в неговите темпове. Което ни прави все по-изолирани, 

по-отчуждени и, най-вече, екзистенциално тревожни. Въображението се измята 

и преобръща функциите си, като разболява съвремието с паранои и фобии. 

Потребителският нагон и постмодерната култура успешно промотират на пазара  

новите „митологични субпродукти“ – впечатляващата информация, поднесена в 

атрактивни образи. Актьорът на съвремието е „добре осведомен“ индивид. Но 

„информацията е знание, лишено от смисъл. Смисълът се отнася към областта 

на декодиране и транслация на концептуални матрици.“39  Дори актьорът да не 

провиди докрай промисъла на автора или да не концептуализира ведно с 

режисьора, пред него стои предизвикателството да заживее в друг свят и то 

така, че да го съживи, да преведе, във и чрез своето въображение, кодираните 

                                                             
37  Кастельс, М., Информационная эпоха, экономика, общество и культура. Москва., 2000. 
38  пак там 
39  Дугин , А. Г., Социология Воображения, Трикста, Москва, 2010, стр. 198 
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му смисли.  Това „знание“ не се намира из потоците на подадената информация.  

В акта на въобразяване се съдържа и „узнаване“. То носи в себе си познание за 

дълбинния колективен несъзнаван пласт и познание, което прекосява 

вътрешната бариера на всяко индивидуално несъзнавано. Образните 

конструкции, изтласкани от Митоса, са „трансцедентално фантастични“40 и имат 

абсолютната терапевтична функция за противостоенето на човека пред света и 

неговата „временност“.  

Дори актьорът да е затворник на угодническия, забавляващ 

театър, да е жертва на отстъплението ни пред нахлуващата агресия на 

хедонистичната култура, изземваща първенството на духа пред първенството на 

тленността, не можем да го уличим в престъпление. Неумолимите закони на 

пазара налагат своята безпардонност. Но в призванието актьор е кодирана 

профетическата му същност. Той все още притежава магическата възможност, 

подобна на дарбата на древните пророци, да пренася образи-смисли, да насища 

с човешко присъствие имагинерната реалност, да бъде предел, в който се 

събират телесното и духовното, а също и способността  да поеме върху плещите 

си екзистенциалния бунт срещу гнета на времето. Затова си позволихме да 

намерим допирни точки между шамана и актьора – като разиграваща 

имажинера природа.  

    

 

 

 

 

 

 

                                                             
40  Durand, G., Les structures anthropologiques de l’Imaginaire, Bordas, Paris, 1978, p. 163 
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III   ГЛАВА    

                                                                                                       

СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО. РЕЖИМИТЕ НА 

НЕСЪЗНАВАНОТО В ПОЛЗА НА ТЕАТРАЛНИЯ ПРОЦЕС  

 

Тази глава  изгражда връзките между режимите на несъзнаваното 

и основните похвати при създаване на театрална реалност. Тук навлизаме във 

вселена от образи, която се структурира от дневния диурничен режим и от 

нощния нюкторнален режим. Оформянето им се извършва посредством 

конститутивнити действие – дайерезис, рисуващ дневните образи, чрез 

разделяне, посичане, отделяне, извайване и евфемизъм, творящ образите на 

нощта, чрез  обръщане, омекотяване, поглъщане.  

Денят разпознава Смъртта като враг. Смъртта е залог и тоталното 

предизвикателство. Дневното въобразяване я отделя от себе си, тя е друго, 

което съответства на императива за битката с това друго. Битката се води до 

самия й край. Формата на дуалност на героичните дневни митове, предполага, 

че човекът и смъртта са поставени в опозиция, че сблъсъкът е на единия срещу 

другия. Смъртта не разкрива крайния си образ, тя се разкрива косвено, чрез 

войната, бездната, полета и пропадането, разделението. Може би само най-

смелият мъдрец или просветлен, ще застане очи в очи с нея. Можем да наречем 

този режим денонощен, но не във формата на цикъл, а на противостоене, 

противоборство. Образните му системи се разчертават вертикално, в крайна 

опозиция на небе и ад, на възвисение и пропадане. За да се проведе битката, 

светлината не може без своята опозиция –  тъмнината. Героите са облени в 

светлина. Светлината облива и светите души, светците, синовете на 

светлината.  Но светлината трябва да прониже тъмнината, за да се осъществи. 

„Нощта има своето автономно символично съществуване“41. Тя се разглежда 

                                                             
41 Durand, G., Les structures anthropologiques de l’Imaginaire, Bordas, Paris, 1978, p. 70 
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като символ на тревожност и страх. Психиката ни го конфронтира с образите 

символи на Смъртта-Време. Те се явяват пред погледа в най-неочаквани краски.  

Дюран преброжда митологичната вселената, за да направи 

видими съзвездията от образи на времето и да ги структурира в три групи – 

тереоморфни (образи на животни), нюктоморфни (образи на нощта) и 

катаморфни (образи на падането), като проследява и свързващата ги нишка, а 

именно, причината за тяхната поява – всевластващият ужас от темпоралността. 

Разбира се, това разделение е условно, тъй като в света на въобразеното няма 

категорични контури и отчетливи разделения. Той е като единност от 

преплитащи се образи, които се пораждат един от друг и взаимодействат до 

нескончаемост, но в опита да ги разгадаем, извличаме структуроопределящата 

нишка, подобно спасителния конец на Ариадна.   

Въображението се сблъсква с анархистичното движение - с роенето, 

жуженето, ръмженето, хапането и разчленяването в животинския свят на 

дивото. Тревогата, която всява „о-живя-ването“ и „живот-ното“, е тревогата 

пред промяната, тревогата от невъзможността за обездвижена подредба на 

заобикалящия свят.  Хаотичното движение застава в опозиция и се превръща в 

другост, равнозначна на време, на смърт. Одушевяването, оживяването или 

анимирането (от “animal” и “anima” ), както го нарича Дюран, изобщо в света 

на Зверовете, събужда изконен ужас. В дневния режим творящото въображение 

предизвиква за противник не същинско животно, а съчленено от животински 

парчета, съчленено от имагинерната текстура.  Битката с несъществуващото 

чудовище – Дракон, Змей, Грифон, Сфинкс – е много по-страховита и свирепа, 

много по-реална и крайна. Чрез животинската образност въображението 

встъпва в изконна битка с вечните символични проявления на Хронос и Танатос, 

на времето и смъртта.  

Съвременната театралност все по-често се заявява чрез 

животинската екстатична образност – ръфаният от кучета Роберто Кастелучи, 

разрязващата себе си Марина Абрамович. Въображението се отвежда обратно 
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към тревогата от хаоса, разрушава се подреденото спокойствие и зрителят се 

провокира, чрез страх и погнуса.    

При нюктоморфните образи времето ще заеме облика на нощта, 

на нощната тъма и мрака. Тук няма топлина, нощ без огън, без нищожно 

пламъче. Тук обектите нямат ясен контур, те са изцяло погълнати. Погледът 

потъва в кърваво черното на „опасните води“ до бездънност. „Сълзите“ изтриват 

зрението и го лишават от светлина. „Дракони“ излапват слънцето  и  „ослепяват“ 

света. Тук властва „ужасната майка“, а „женствеността“ е  демонично 

изкушение, плът на смъртта, с „коси“, които заплитат до обездушаване като 

смъртоносен „паяк“, като захват на „октопод“. Това са малка част от архетипове, 

зад които надниква дълбинната тревогата от всепоглъщащото страховито черно 

пространство на Нюкта, изпълнено със смъртна тревожност. Това са и образите, 

породени от мизогинията42   – ненавистта към жената.  В героичния поход 

срещу времето женствеността се възприема като нечистотия, като поквара, а 

жената като враг. Образите, родени от този страх и омраза, са на падналата Ева - 

изкусителката, на Далила – красивата предателка, която отнема мъжката мощ, 

като отрязва косите на Самсон, на Саломе, която разбулва своите воали и 

тревожи творците със своето противоречиво пожелаване.  Все образи на жени, 

чието тяло всява смут и изкушение. Подвластните на животинското, на плътското 

жени обезпокояват автори като Стриндберг, например. Неговата госпожица 

Юлия въплъщава еротичното като низко и отблъскващо, като слизане в 

подножието на фройдисткото ES (то), обладаването от това ES, но през 

прошепнатото „кажи, че ме обичаш“. Стриберговата героиня от „Бащата“ владее 

това ES и ще кастрира мъжкото, произнасяйки присъдата – „Детето не е твое!”. 

Алис, съпругата от „Мъртвешки танц“ се вкопчва в мъртвешка схватка в света, 

където „любовта е свлечена в Омразата. Омразата като страст, форма на 

живот, унищожителна стихия.“ 43   И всички тези жени, чиито тела са 

асоциация на смъртта, ще се слеят в архетипа на вакханките, подобни на 

                                                             
42 от гръцки μισογυνία - μῖσος, „омраза“ и γυνή, „жена“ 
43 Младенова, М., анотация към спектакъла „Мъртвешки танц“, театрална работилница Сфумато 
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обезумяло стадо коне, препускащо през пръстта и разкъсващо в животински 

екстаз орфическото тяло.  

Отрицателната валоризация на сексуалността и либидността се 

отъждествяват със  символиката на грехопадението. Ужасът, който всява 

женската физиология, води до третата проява на времето, тоест до 

археформите, които се отнасят  до падението – падането – провала. Човешката 

тревога по отношение на времето се разкрива чрез свързаните с падането или 

падението образи. Подтикът за изправяне, продиктуван от постуралния рефлекс, 

е съпроводен от ужаса от падането. Погледът, устремен към висините, е 

заплашен от световъртеж. Възправеното тяло – от загуба на равновесие. Това е 

полет надолу, до бездънност. Вертикалното пространствено разположение на 

героическите митове разтваря в небесното подножие бездна –  хладна и 

хтонична. Бездна на греховете, на тъмните страсти, на нечистите помисли. 

Героят минава през наказанието за грехопадението, за да надделее светлината 

и да бъде пречистен. За да бъде погълната нощта от деня, да бъде облята в 

яркостта на слънцето. Това се случва в жест на измиване, на покръстване, на 

обтъркване със земя или глина, на обливане в кръв, на облъхване.   

Тук можем да мислим за трагическия  катарзис на Аристотел.  

Самият акт на пречистване, на узнаване на трагическата вина и от героя, и от 

зрителя, постигането на ясно осъзнаване и очистване от заблудите, е нагледно 

проявление на този режим. Трагедията може да се числи към акцията на 

осветляване на затъмненото, овластеното не от разума съзнание.  

Предписанията на философа  за качествата на героя  подобен нам, но не и 

напълно добродетелен и справедлив, „човек от разреда на онези, които са 

били в голяма слава и щастие, например Едип, Тиест и други знаменателни 

мъже от подобни родове“44, са олицетворение на ключовите архетипове, 

обиграващи дневния режим. Аристотел посочва от какъв вид страх трябва да се 

освобождава зрителят, а именно, от страха пред възможната несправедливост 

                                                             
44 Аристотел, За поетическото изкуство, СОФИ – Р, 1993. С.,  стр. 80 



32 
 

на боговете и отсъденото страдание за невинен човек. Но „голямата грешка“, 

която допуска героят, е присъща на героичния план. Обявяването на двубой 

срещу Съдбата, Сфинкса, Смъртта, заплашва от пропадане в бездна, в бездната 

на гнева и лекомислието, така добре съпътстващи жеста на вдигнатия меч или 

стиснатия скиптър на властта – две основни символни „оръжия“ срещу смъртта.  

Трагичното узнаване е  подобно  на  дайерезис, на разсичане, на разделяне – 

героят се отделя от своите действия, за да провиди извършеното деяние. 

Падението е огледано в цялата му трагична величина. Като финален акт е 

проглеждането в мрака, подобно самоослепяването на Едип – жест  на 

катартично прозрение.  В античното предписание, че „трагедията е подражание 

на действие сериозно и завършено […], което подражание с действие, а не с 

разказ, извършва очистване от подобни чувсва“ 45 , се съдържа решението 

(предписанието) за освобождаване, очистване  от  тревожност, от съдбовната 

несигурност.  

Героичното възправяне срещу е застрашено от падението.  

Полетът може да се  обърне в смъртоносно  падане. Полетът, обаче, може да се 

осъществи над облаци в съня, където се разкрива възможността за еротизация 

на  акта, за неговото припознаване в друг порядък на въобразяване. Този полет 

ще е ониричен, ще е поетичен, пропадането ще е проникване, потъване, 

ритмизирано от въздигане, възвисяване.  Това ще ни отведе към режима на 

Ноктюрна и  евфемизацията на страха като стратегия за справяне с човешката 

потиснатост от динамичните образи на падението.    

Завърне ли се във владенията си, тъмната нощ изземва своето 

пълновластие над нашето въображение. Тя със замах започва да отнема 

контурите, да размива очертанията, да преобръща смислите, основната й 

функция е да излапа, погълне и преобразува смъртта. В ритмичен танц снема 

нюктофобийния си облик, за да се превърне в женствен, топъл, гальовен образ 

                                                             
45 Аристотел, За поетическото изкуство, СОФИ – Р, 1993. С.,  стр. 72 
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на благата нощ. Тук водите й са топли, дълбоки и животворни. Течностите се 

вливат в бокали и обли съсъди, за да може ужасът да бъде изпит и превърнат в 

наслада. Кръвта на нощта е опияняващо вино. Светият Граал поглъща бездната, 

побира невместимото. Знакът на края е преобърнат или напълно, или е 

въвлечен в повторяемост, в безкрайна цикличност на начало и край.  

Строгото разделение на деня се размива, то се видоизменя в 

бряг, който се оформя благодарение на вълните, на приливите и отливите, на 

циклите на луната.  Звуците на нощта са ритми на тимпани и весели дайрета, на 

отдали се на оргията гласове и тела, на сладострастно проникване на живота в 

смъртта. Тук се чуват стъпките на „Танцьора“, движен от рефлекса на 

съединяването, на копулацията, на сетивните усещания. Този въобразен свят се 

стопля от огъня, донесен от трикстера Прометей.  

Духовният поглед на Диюрна е устремен нагоре, към „далечното“ 

и „великото“, достигайки до абсолютната пустота, до „пълното опиянение от 

падането - състоянието на нирвана.“46 Ноктюрнът се взира навътре, към 

„тайното“ и „мистичното“. Това е тайната на евфемизираната смърт, на 

погълнатото време. Това е езотеричното „вътре“ на духовните учения, на 

херменевтично разбулваните смисли.  До Хронос и Танатос застава Ерос. 

Небесният Ерос те възкачва, за да те спусне към обятията на плътския Ерос и в 

това онирично падане-полет, пропадаш в обятията на смъртта, в смъртта като 

любовна нега, в смъртта като пожелаване.  

 Великата битка на светлината срещу мрака се води между 

дневния и нощния режим. Полето на нейното първично развихряне е това на 

нашето несъзнавано.  В идентификацията на нощта, мрака, нощния хлад, съня и 

изобщо образа на Нюкта като абсолютен враг, несъзнаваното започва да води 

фундаментална битка със самото себе си. Според Дугин „между врага навън 

(смъртта и времето) и врага отвътре (режима на Ноктюрна) се установява 

                                                             
46 Durand, G., Les structures anthropologiques de l’Imaginaire, Bordas, Paris, 1978, p219  
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тъждество, което довежда до разрив в структурите на самия Диурн – в 

борбата срещу другия, пречистването от другия, насилието над другия, той 

започва да се бори срещу самия себе си, да се очиства от себе си и да 

извършва насилие срещу себе си.“47 По този начин се създава фундаментална 

поляризация на несъзнаваното. 

Театърът има терапевтична способност, която може да притъпи това 

напрежение именно във възможността за неговото инсцениране и оглеждане, 

неговото смекчаване или дори окарикатуряване. Ако Диурна е режим на 

трагедията, то нека допуснем, че Ноктюрна е режим на комедията. Нощното 

огледало поставено пред лицето на всеки ейказисен образ го преобръща, 

умалява, разкривява. Действия така специфични за комедийните жанрове. В 

древна Елада трагедиите са играни сутрин, когато светлината е ярка и всичко е 

видимо, докато комедията е представяна на залез слънце, в маргиналното 

време на променливостта и измамата. Но можем ли така ясно и отчетливо с 

класически размах да разграничим жанра? А и до нас не е достигнало 

аристотелевото изискване към комедията, за да сме взискателни както към една 

трагедия. В Съвремието все повече се размиват контурите на жанра като цяло. 

Театралният език става провокативен, все по-неопределен, като напуска 

логическите постройки. Усъмняването в „общоприетото“, в „очевидното“, в 

„истинното“, тревожи твореца и той търси и създава нови театрални светове. 

Светове от въпроси, от смут, от невъзможност на изказването, с разчленена 

фабула и преплитащи се форми и езици. Взирането в ясния, болезнен образ от 

действителността или завоалирания образ на тревожното съновидение, се 

проявяват в индивидуални творчески викове. Всяко представление се превръща 

в сложна, почти енропична система, готова да се пренарежда в динамиката на 

нейното проявяване, в акцията на нейното въобразяване.  

В театралната практика, за да „разговаряме“ с несъзнаваното на 

нашия зрител, ние интуитивно се уповаваме на реториката. Реториката е 

                                                             
47 Дугин, А. Г., Социология Воображения, Трикста, Москва, 2010, стр. 97 
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изкуство, което трябва да е достъпно, по препоръките на Аристотел, за всякакъв 

слушател.48 Изследователите на древногръцкия философ доближават смислово 

изкуството на красноречието с поетическото. 49   Жилбер Дюран, от своя страна, 

открива и постулира връзката между реторичните тропи и режимите на 

несъзнаваното. Чрез тях той описва встъпването на функциите на 

въображението в езика. 50     

В реторичните тропи нагледно се проявяват режимите на 

несъзнателното и оформят цялостната картина на света на въобразеното. Дали 

коректно или некоректно употребени, в нарочна художествено издържана реч 

или като ежедневна езикова грешка,  от значение е динамичното им 

изтласкване от митоса към езиковата повърхност. В такова изтласкване се твори 

и театралният език. Той е  по-многопластов и покрива далеч по-широк спектър 

от проявления. Образността в театъра се постига и речево, и сценографски, и 

чрез ансамбловото актьорско присъствие…  Една „театрална еналага“, 

например, може да се осъществи едновременно или разслоено във всеки 

компонент.  „Театралният хипербат“ може да се осъществи, чрез вмъкване на 

сцена с различна стилистика и от абсолютно външен порядък, което ще извърши 

преритмизация, претемпориране в съзнанието на зрителя. Театралният език 

може да разговаря на логичния дневен режим и същевременно да го подлага на  

асимилация и евфемизация от Ноктюрна.  

Основно реторично и поетично действие на нощния режим е 

евфемизмът. Нека го разгледаме като конститутивно действие на 

въображението и ще видим, че това дава на образа възможността за неговото 

връщане към единната обща материя на митосния пласт, където той ще напусне 

ейказисните си изчистени очертания и ще подлежи на видоизменяне. Дори и не 

напълно обърнатият, а засеченият от позитивност и омекотен образ на 

                                                             
48  Аристотел, Реторика, встъпителна студия и превод от старогръцки проф. Александър Ничев, изд. 
Захарий Стоянов, С., 2013 
49 Пак там 
50 Durand G., Champs de l’imaginaire, Grenoble :ELLUG, 1996  
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действителността придава на тази функция на въображението особена сила да 

спомага за приемането на обкръжаващия ни свят. Всичко страшно може да бъде 

или естетизирано или напълно да обърне своя полюс и да придобие комично, 

дори гротесково лице. 

 Действието, което се явява конститутивно за езика на дневния 

режим, силата, задаваща образните прояви на Диурна, е вече споменаваното 

действие дайерезис. Дюран го обвързва с първичния рефлекс за ставане, за 

изправяне, за тръгване и продължението му в културата, изградена върху 

психичните и мисловни операции на разделение, разединение, диференциация. 

Страстта на дневното въобразяване е да отделя обекта, да го изолира и оглежда 

в неговата самостоятелност и себедостатъчност, като по този начин го откъсва от 

общата материя на Митоса, изолира го от пласта на колективното несъзнавано.  

Обвързаността на дайерезиса с театралния акт на въобразяване 

може да бъде проследена в разнообразни аспекти, но основен акцент е 

поставен върху най-съществена връзка рефлектираща върху актьорското 

изпълнение - ефекта на отчуждение (Verfremdungseffekt) на Бертолд Брехт. 

Ефектът е разгледан като проявление на дайерезисната акция на  въобразяване. 

Целта на Брехт също е катартическо събуждане и проглеждане, но той го 

обвързва със социален дискурс, което изисква друга нагласа и друг подход към 

сътворяваната театрална реалност. Брехтиянският катарзис би се прострял отвъд 

очистването от афект и притъпяването на съдбовната тревожност. В стратегията 

си Епическият театър се обръща към аналитичните способности на своя зрител. 

Той цели ясно разграничение от театралната лъжа, отърсване от 

мистификацията и остра критическа позиция. Крайната цел е зрителят да 

осъзнае несъзнаваното, царстващо на сцената, за да продължи тази акция на 

разграничаване и осветляване в действителния живот.  

В Глава трета се разчертава пълната картина на работа на двата 

режима на въобразяване и връзките им с акцията по създаване на театрални 

светове. 
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I V ГЛАВA     

ПРАКТИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА АКТИВИРАНЕ НА 

ТВОРЯЩОТО ВЪОБРАЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Бидейки театрален практик, в глава IV дисертантът излага описан и 

структуриран емпиричния си опит на работа в лабораторната среда на НАТФИЗ. 

Творческата свобода, предлагана от Академията, позволява поставянето и опита 

за решаване на наболели проблеми. Затормозеният изблик на образи и идеи у 

българския актьор, неотменният му скепсис по пътя на оживяване на игрова 

театрална конвенция, творенето на безжизнени и безсъдържателни, 

нескопосано прекопирани персонажи, прехвърляне на „ежедневното“ и 

„уличното“ и замяната на истинност и театрална органика с притворна 

„естественост“,  творене на авторов свят по шаблон, са симптоматика на 

заболяването – заличен достъп до активното въображение.  Съвремието 

мечтае, сънува, опива се от симулакри, пътува из виртуално фантастични 

светове, но е загубило способността си активно да твори реалност, която е 

пробив в действителността и създава духовно събитие.  Въвличането в режим на 

активно въобразяване при създаване на театрален свят е задача от 

първостепенно значение за театралния педагог. Необходимо е създаване на 

специфична работна среда и задържане на твореца-актьор в нея, за да се 

осъществи такова начинание. 

 За да прехвърлим студента в идея за другост, за изключителност на 

образното живеене, в практиката ние прибягваме до така наречената работа с 

картини. Предлагаме имената на няколко художника – Франсиско Гоя, Густав 

Климт, Марк Шагал, Рене Магрит, Едвард Мунг, Егон Шиле и Пабло Пикасо. 

Стилът на авторите не предполага лесно „преинсцениране“, а в картините им е 

закодирана особена драматургия. Може да се каже, че в провала - прякото 

пренасяне на платното върху сцената и неговото най-банално илюстриране - се 
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крие урокът как да заговорим на езика на художественото. Как, за да се 

пренесем в света на образите, да започнем да ги пораждаме един от друг, а не 

да ги копираме. В най-доброто постижение студентът започва да оформя 

поетично-образен език, неподвластен на очевидното, вдъхновен от образния 

език на художника, като долавя впримчената в картината динамика и я анимира 

в хода на действието. Търси се акцията, пораждаща образи, която да 

видоизменя, да прелива, да оживява в метаморфозиране. Залагаме на идеята, 

че актьорът може да внушава чрез актьорското си тяло. За да напусне режима на 

ежедневност, то бива анимирано повторно, но вече одушевявано и 

раздвижвано в творящ режим. Самото тяло се превръща в движещ се образ от 

художествен порядък.  

Малко от опитите в работа с картини водят до вдъхновени и 

съдържателни резултати, но замъчването на обучаващия се с тази задача е една 

от крачките по пътя на задвижване на творящото въображение. Желателно е в 

хода на развитие на актьора, боравенето с него да се превърне в естествена 

интуитивна работа на неговата психика. Интуицията, както Юнг я определя, е 

тънката нишка, която свързва съзнавано и несъзнавано. Но недоверието и 

усъмняването в шепота на несъзнаваното, в шепота му, изразен в археобрази, 

изкривява и отклонява спонтанния им и лечебен излив. 

В пълния текст подробно са описани някои изобретателни игри, 

подронващи самочувствието на скептика, разстрелвайки го с „глупост“ . 

„Глупавото“ в действие има особена лечебна сила, тя възвръща наивността на 

играта и освобождава въображението от безмилостните стеги на 

„цивилизоваността“.  

Друга подобна задача към студентите са, така наречените от нас 

„игри на инициация“, опити, в които пристъпваме с особено внимание и 

предпазливост. Целта на упражненията е да се събуди живителният, пораждащ 
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се индивидуално първичен образ на страха. Идеята е да се създаде митичен 

търбух, корем на кит, пространство на погълнатост и това да събуди виденията 

на погълнатия,  да  е предизвикателство за неговото въображение, подобно на  

ритуалите за получаване правото да станеш част от племенната общност.  

Трудно бихме описали резултата от опитите. Те оставят своя отпечатък на 

дълбинно ниво. „Погълнатият“ трудно може и да разкаже какво точно е „видял“, 

тъй като образите са импулсивни и първични. Първият образ, онзи който 

поражда чувството на страх и задвижва инстинкта за самосъхранение, онзи 

който е животинското настръхване пред опасността, отскачането встрани, в 

„търбуха“ се е върнал вторично въобразен. Тук той няма ясен контур и форма, а 

е зачатък, задвижване, сянка, събудила други сенки.   

 Не трябва да приемаме въображението за даденост, прозирайки 

неговата „болнавост“ имаме шанса да търсим лечителни похвати, дори те да 

изглеждат глуповати или да наподобяват налудничави племенни ритуали. Да 

оголиш, да разсъблечеш задръжките и да проправиш път за творящото 

въображение е труден, но необходим опит.  

Сърцевината на нашите търсения, по посока възстановяване 

достъпа до митосния, несъзнаван пласт и извличането от него на образи, е 

работата с митологичен материал, описан в дисертацията. Свръхзадачата на тези 

опити, взирането в далечина, е докосването до структурата, до дълбинната и 

непрекъсната връзка на мита с въобразяването. Търси се оттласкването от 

сюжетната линия и доверяването на действието на пораждане на образ, на 

вслушването в шепота на колективното несъзнавано. Митологичното може да се 

преживява през образи, образи разположени на структурно ниво, произтичащи 

от пластта на митосното. Да проходиш сраснат със земята, с автохтонния си 
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произход, да проходиш в „подутите крака“ на Едип, с Едип и целия му род с 

„повредени“ крака, целия човешки род на Едип, излязъл от корена,  от пръстта.51   

Митът служи за отправна точка, така че сюжетът може да бъде 

изметнат и претворен. Основна цел е заговарянето на метафоричен език. 

Например,  Вакханката понесла главата на Орфей, окачена на нейната дълга, 

предълга коса,  глава без песен, без стих, викаща безмълвно, плачеща 

безмълвно, главата на Орфей, на Йоан, на поета, на пророка, женска глава с 

кърваво червено червило, отхапала устните на своя любим… Вакханка, 

отмиваща кървавите си ръце, кървавото си лице и изгубваща песента си, гласа 

си, замираща в тишина (описание на опити на студенти, проведени в 

лабораторни условия)… Убедени сме, че опитите за присъствие в света на мита, 

ни доближават до света на Mundos Imaginalis. Работата с митологичен материал 

е стъпка към събуждане на метафоричен театрален език, стъпка към творенето 

на уникален изказ и развиване на идеята за богатството и възможностите на 

театралното изкуство като цяло.  

Като основен инструмент за изваждането на студента от режима на 

ежедневност, от режима на „естественост“ и насочването му към света на 

театралната образност, е „стегата“ на шекспировите текстове. (Това усещане 

поражда първата среща на студента със строфите на Барда.)  Трябва да 

отбележим, че българският ученик е слабо запознат с елизабетинския театър и 

спецификата на неговата мерена реч. Изглежда в споровете дали да четат 

„Хамлет“ или „Ромео и Жулиета“, педагозите са пропуснали да възбудят 

интереса към автора и той се е превърнал в нечетибилен и труден за разбиране. 

Театърът също представя редуцирани и „модернизирани“ спектакли, в които на 

последно място е грижата за разбираемостта на поетичния език. Шекспир 

поставя неотменимо условие  да се претвори образния му свят чрез спазване 

                                                             
51 За Клод Леви-Строс името Едип, означаващо подути крака, е именно тази структурна нишка, която 
обвързва цялата система митове около Едип Цар и потвърждава автохтонния характер на произхода на 
човека Едип. Леви-Строс, К., Структура на мита, изд. София, С., 1996 
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формата на текста. Цялата усложнена реторика, виртуозната употребата на 

стилистични тропи и фигури, променливата метрика на стиха, преминаването от 

мерена реч в проза и обратно, поделянето на стихове между герои, всеки дъх, 

цезура и пауза, отделя актьора в претенция за другост на езика, за разлика в 

ритъма на живеене. Поезията му е сурова и животворяща, но с претенция за 

разграничаване. Условието на Шекспир е да се напусне света на ежедневното, 

на протяжното и да се навлезе във вселената на образното. Трябва да признаем, 

че в шума на съвремието е все по-трудно да чуеш скрития зад думите образ, да 

последваш динамиката на въобразяването. Все по-невъзможно е да 

метафоризираш, да преминаваш ведно с образите на автор като Шекспир.  

Да въобразиш свят от думи, както за слушащия, така и за 

произнасящи я ги, не е ли „поканата за полет“, заради която Гастон Башлар се 

скита из творчеството на поетите, за да изследва феноменологията на 

пораждането на поетичния образ. „За да почувстваме ролята на езика на 

въображението, трябва да търсим зад всички думи желание за другост, 

желание за двусмислие, желание за метафора. Трябва да уловим всички 

желания и да напуснем това, което се вижда, и това, което се казва, за сметка на 

това, което си представяме. Тогава ще върнем на въображението ролята му на 

съблазън.“52 Да съблазниш зрителя чрез тази другост на езика, да го изваждаш, 

да го изместваш, встрани от потока на времето. Да го увличаш да въобразява  

ведно с въобразеното (от автора, режисьора и актьора) и въобразяващите го 

(актьорът и зрителят).  

Шекспир е създал напълно самодостатъчен свят от думи, в който 

условието е „вслушването“ в текста и въобразяването му, както от актьора, така 

и от зрителя.  Самият автор ни подканя : „О, дайте и на нас, нищожни нули, 

фантазията си!“, за да се впуснем в света на въобразеното, да се извадим от 

темпоралността и протяжността.   

                                                             
52  Башлар, Г., Поетика на пространството, Психоанализа на огъня, Народна Култура, С., 1988, стр. 42 
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Работа върху текстовете на Шекспир служи като основен градивен 

елемент при изграждането на съвременния актьор и възбуждане работата на 

въображението. Тук то е целеустремено обратно към метаморфозиращите 

образи на поета. Вглеждането в образите, населили вселената му, е трудоемка и 

отговорна работа. Тя се извършва двупосочно - можем да налагаме двата 

принципа на въобразяване, дневният, който цели осветляване и изясняване на 

съдържанията и принципите, залегнали в текста, и нощният, който цели 

провиждането на безконтурните, трансформиращи се митосни залежи в 

драматургията на гения. Съзнаваме, че образната вселена на Шекспир е 

нематериалният, но самостоен имагинерен свят, трудно вместим в 

познаваемост и елементарна понятност.  

  Спектакълът „И само туй любов!“, който създадохме с ас. др. Сава 

Драгунчев, беше съществена крачка в работата ни по емпирична употреба и 

„подредба“ на творящото въображение. В неимоверно трудна и продължителна 

работа имахме възможност да сблъскаме студента с образния свят на Шекспир. 

Въобразяването на динамичната образност, заключена в строфите на Барда, 

срещна своите спънки. Непрестанното разстрелване на сетивата със 

симулакруми, с преповтарящи се безсъдържателни образи, изглежда притъпява 

възможността за вътрешно, индивидуално пораждане, за задвижване на 

вътрешния взор на въображението. Актьорът иска да открадне, да ги привнесе, 

но вторично представяната действителност на днешния ден не предлага енергия 

за пораждане.  

Шекспировата реторика и нейното разшифроване, както на езиково 

ниво, така и на действено, се оказа възможен път за задвижване на 

въобразяването. Повторното вглеждане и то с настояването това да се случва с 

вътрешния индивидуален взор, спомогна за възвръщане присъствието на 

образния свят на барда.  
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Вселената на Шекспир обема работата и на двата режима на 

творене на реалност, както дневния така и нощния. Те съществуват сякаш в един 

общ митологичен модел, побрал в себе си всяка възможност на въобразяването.   

 

  Срещата студентите от класа на проф. Стефан Данаилов с 

декадентския, вплетен в контекста на кошмарната съветска действителност свят 

на Булгаков и неговата драматургия беше финалът на обучението им. В работата 

по спектакъла „Ателие“, в оригинал „Зойкина квартира“, те за последно, в 

защитената лаборатория на НАТФИЗ, изпитаха своето въображение. Актьорите 

трябваше да оживят един оцветен в инфернални краски, демонично гротесков 

свят, разписан от автора в маргиналните полета на „Голямата история“. 

Изгубеният свят на Булгаков, свят на преход, на разкол, събуждаш в обитателите 

си демоничното, тъмното, приканващ ги към падение в капана на парите и 

низшите страсти, без да бъдат съдени, а само леко осмивани от автора им, накара 

актьорите да опъват тетивата на въображението си до предел.  Резултатът беше 

впечатляващ и оправда усилията ни за целия курс на обучение.   

Ние сме запълнени с въображение или по-точно казано: нашата 

психичност запълва всичко около нас и в нас с въображение. Тогава, щом това е 

възможно за всеки индивид, щом всеки барикадира своя „времеви разкрач“, как 

само някои успяват да се възползват от всеобхватността и свободата да 

въобразяват? Оставаме безмълвни пред въобразеното от гения, било то 

рамкирано в картина, едва вместващо се в стих, разцъфнало в стоманени, 

архитектурни форми или рисуващо квадратни дини във въздуха.  Както казва 

философът и психолог на въображението Гастон Башлар „... с каква лекота и 

естественост геният събира въображението и мисълта; как при гения 

въображението произвежда мисълта – далече от това, което е мисълта, отиваща 

да търси фалшив блясък в магазин за образи. “53  

                                                             
53 Башлар, Г. Въздухът и сънищата, Рива, С. 2007, стр.34 
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Именно такъв осмислящото въобразен свят, който носи в себе си 

универсалност и същевременно уникалност, който всеобхваща живота, като 

преминава отвъд него, предизвиква на двубой смъртта и преминава отвъд нея, 

застива „Там и Винаги“ и предизвиква Твореца – него можем да наречем творящо 

въображение.   

Но, уви, в имагинерното кралство крале са малцина. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                                                                                                                         

В дисертационния труд „Творящото въображение в акта на 

създаване на театрални светове“, видимо е преброден път  в търсене на 

решения, свързани с творческото пораждане на реалности.   

Основен акцент в дисертацията е поставен върху творящото 

въображение, а именно динамично творящото промеждутъчна истинна 

реалност в мига на нейното пораждане.  Така изведено, то поставя актьора в  

позицията театралният свят пред взора ни винаги да бъде зависим от него. А 

активно въобразеният свят да се превръща в  духовно събитие.  

Проследени са невидимите нишки, които съшиват в хомогенна 

текстура Mundos Imaginalis (света на въобразеното)  с  театрално въобразяваните 

светове. По този начин се определи значимостта на театъра и се защити 

необходимостта за пораждане на тези видими духовни събития. 

Съществена връзка е установена между ред театрални феномени и 

двата режима на работа на колективното несъзнавано, дневен (Диурн) и нощен 

(Ноктюрн),  изведени и постулирани от френския антрополог Жилбер Дюран. 

Това надгражда разбирането за работата на въображението, както в творенето 

на митове, така и в театралното творене на светове. 
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Осакатяването на примордиалното функциониране на 

въображението създава психични сривове и има явен отклик върху неврозите на 

съвремието. Но театърът, във възможността да бъде творен през човешко 

присъствие и в акт на активно въобразяване на същностна духовна реалност, 

има терапевтична способност. Това е един от изводите, направени от нас и е 

особено важен в търсенето на устойчива мотивация за съхранение на актьора в 

нелицеприятната културна действителност, в отстояване на неговото основание 

за правене на театър.    

Въображението ни дава свободата на нескончаемо общуване в 

образи,  което достига всеки пласт на съзнанието и подсъзнанието и свързва 

раси, култури и индивиди. То е общото ни усилие да застанем срещу смъртта и 

да творим същностна духовна реалност, да осмислим времевия ни разкрач, да 

овластим живота в неговата пълнокръвност и красота.  
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