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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от проф. д. н. Виолета Райнова 

за дисертационнияттруд на РОСИЦА КОНСТАНТИНОВА ОБРЕШКОВА 

„Творящото въображение в акта на създаване на театрални светове” 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” 

 

 

Отдавна става все по-ясно, че УМЪТ не всичко знае , не всичко може да се обясни с рациото, 

с примата на ЛОГОСА, здраво залегнал в основите на класическите науки за човека. Мнозина 

са онези, които търсят спасителен пояс в своеобразното завръщане към забравената и малко 

използвана мисъл на идеалистичните философски направления и идеи. Росица Обрешкова 

се оказва сред онези романтици, които в мечтите за възвишената ценност на театралното 

изкуство намират опора в хипотезите на велики умове на ХХ-то столетие,обединени от 

идеята за първичната, примордиална същност на въображението в противовес на 

доминиращия Логос. Реално доказателство за това е представеният от нея дисертационен 

труд „Творящото въображение в акта на създаване на театрални светове” 

 Дисертационният труд на Росица Обрешкова излиза извън пределите на чисто театралното 

изследване. Адекватно на хибридното съществуване в обществения и културен живот, 

изследването изхожда и се съобразява с дифузния и сингуларен характер на понятието 

„въображение”.В същото време, както самата авторка нееднократно акцентира, нейният 

текст е реакция срещу дефицита на творящото въображение, което тя е наблюдавала както в 

реалната действителност, така и в другата, виртуална реалност на театралните 

светове.Паралелно с това текстът е жест на съпротива срещу това, че страната ни е малка и 

все още херметична, културата и театърът ни все още нелеко се свързват със света. В този 

смисъл – за диалог със световния театър - текстът на дисертационния труд на Росица 

Обрешкова има съществена приносна значимост. 

Дисертацията представлява едно сериозно и задълбочено , нестандартно изследване, 

нелеко за бързо четене и повърхностно възприемане. Отличава се с един поетично 

метафоричен стил, недисциплиниран от ограничаващите сухи правила на традиционното 

академично изследване и мислене. Не следва на всяка цена банализираните, силно 

клиширани предписания и изисквания за писане на докторска дисертация. 
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Очевидна и достатъчно плодотворна е тенденцията да се насочи към някои недостатъчно 

познати и възприети в масовото ни театрално съзнание философски направления, теории и 

хипотези, концепции и идеи , за да ги СЪОТНЕСЕ с феномена и функциите на творящото 

въображение в театралното изкуство. Този принцип – на СЪОТНАСЯНЕТО - има 

основополагащо значение в цялостното изложение на текста. Паралелно с това е съобразен 

и подчинен на действената пространствено-времева същност на въобразените образи в 

театралния свят. 

Обрешкова съзнателно и явно се отблъсква, надскача коментирането на класическото 

театрално разбиране за въображението от Станиславски, превърнало се в преекспонирано и 

неработещо клише от работата на актьора върху себе си.  Очевидно не обича да предъвква 

сдъвканата храна. Вероятно и затова предложеният от нея текст безстрашно и уверено 

навлиза в магнетичния, променлив, изплъзващ се , необятен и непостижим свят на 

театралното въображение. Пита се защо и как то е способно да съвместява 

противоположности, да съчетава напрежения, да удовлетворява или пренебрегва нашите 

мечти и съмнения… И неочаквано на пръв поглед води към изискването за 

„преобразяването” му в извор и избор на високия екзистенциален смисъл и 

предназначение, за нова изразителност и творческо приобщаване на зрителя във 

възможните варианти на театралните светове. 

На първо място ще обърна специално внимание на междудисциплинарния  характер на  

докторския труд. Авторката успява да извлече за съдържанието на нейната тема онези 

нишки от модерните социологически, антропологически, феноменологически философски 

направления и концепции, които поотделно и сумарно,  пряко и косвено могат да 

кореспондират , да се пресичат и взаимодействат с театралната теория и практика по 

отношение на въображението. В основата на дисертацията е стремежът за синхронно 

инвариантно мислене за загадките на творящото въображение, в епицентъра на което е 

фигурата на актьора. 

Междудисциплинарната настроеност на текста е съществен аргумент за нарушаване на  

причинно-следствената логика и последователност на изложението и за приоритет на 

асоциативното, образно мислене и изводи. Тази особеност намира израз още в самата 

организация на текста в една по-сложна структура на няколко нива. От една страна, се залага 

на съпоставянето, смесването, взаимопроникването между новите, идеалистични източни и 

западни философски науки, засягащи проблемите на въображението. Вниманието се 
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насочва към онези идеи, хипотези и концепции, обединени от позицията за примордиалния 

характер на въображението и по-специално на творящото въображение.  

От друга страна, те се съотнасят, съпоставят, сближават или раздалечават с въобразеният 

многоизмерен пространствено-времеви характер на театралния свят. 

Авторката не си поставя за задача да представи широка панорамна карта на теориите за 

въображението в хронологичен и еволюционен план. Тя съсредоточава интереса си 

предимно към мислителите, съсредоточили взора си към дълбоката бездна на човешката 

душа, в нейната универсалност и индивидуалност. Нещо повече – основните двама 

мислители, върху които стъпва дисертационният труд, са все още непреведени и 

неразработвани в българската театрална наука. Това естествено от своя страна допринася за 

чисто познавателната стойност на текста и евентуалният му креативен отзвук в театралната 

практика и педагогика. 

Ще обърна внимание на още нещо важно. Но също скрито на пръв поглед. Обрешкова 

ползва споменатия вече междудисциплинарен научен принцип не само като подход, но и 

като ИНСТРУМЕНТ, задвижващ потока на самия текст от неговото начало, тоест от 

въведението към заключителните редове на края.  В такъв, по-широк план се чете и нейната 

формулировка за целта на представения текст – ДА НАДГРАЖДА, а не да открива нови 

театрални пространства или да апелира за радикални експерименти. Ще добавя и 

двойствената ориентация в посоките на  надграждането - от теорията към практиката и 

обратното – от практиката към теорията. Както силата, така и слабостта на текста се проявява 

в умението да се балансира в това отношение. 

Сериозно и добре обмислена и реализирана е структурата и композиционната организация 

на текста. Разположен е общо върху 145 страници.В последователен хронологичен ред се 

състои от: тема, съдържание, въведение, четири глави, съответно съставени от параграфи, и 

заключение. Към текста е приложена и основна библиография на  български, английски, 

френски и руски език. 

Още във формулировката на заглавието се чете амбицията и предизвикателството на 

разработката. Защото самото заглавие поставя проблеми и е проблем. Веднага прави 

впечатление изместването и заместването на популярното „творческо” с „творящото”, тоест 

ще става дума не за описателна, прилагателна характеристика. Това означава преминаване, 

преход от същността към съществуването.Така в заглавието се кодира пътеката, по която ще  

се води читателят. 
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 А в съдържанието, което не следва, а предшества текста, словесното обозначаване на 

четирите основни глави с техните параграфи сочи както опорните точки, така и смяната на 

оптиката като един от любимите принципи в комплексния подход  на изследването.  

В краткия увод се обявяват и формулират мотивите за написването на текста, обхватът и 

насоките на изследването, подходите, неговите цели и задачи. Още тук предварително се 

заявява основната теза, която ще бъде следвана и мотивирана в текста. 

 В заключителните редове се обобщава и посочва потенциалният смисъл и значимост на 

разработката. 

В първа глава „Въображението - антропологичен феномен”/46 страници/ се анализира и 

проблематизира творящото въображение като неразделна, органична част от  философската 

антропология. 

Още в първата глава Обрешкова достатъчно последователно и убедително  се базира върху 

теориите и хипотезите на Дюран и Дугин.  Тя обръща специално внимание на онези 

постановки в теориите на френския философ и неговите приятели от  международния 

междудисциплинарен кръжок „Еранос”, които могат да послужат и да бъдат използвани, да 

бъдат съпоставени с базисната теза и целенасоченост на докторската дисертация. Да 

заработят за нейния надграждащ характер. Специално отново обръщам внимание  - 

водещата нишка в изложението на тази въвеждаща първа глава - е в посока на възможната и 

необходима трансформация в контекста на театралната реалност и творящото въображение 

в изкуството на актьора. 

Втората глава е озаглавена „Феноменология на творящото въображение”. И както сочи 

самото заглавие, авторката променя гледната точка, оптиката на изложението, насочено към 

прехода от същността към съществуването, към самото действие. Заинтригувана е от 

размислите върху „същинската акция на въобразяваното” и неговите възможности за 

нарушаване, излизане извън пределите на видимото. В този смисъл естествено и 

необходимо е позоваването на  предвестниците на структурализма, на философите на 

подозрението, Ницше и Фройд, но преди всичко на Юнг. Защото за Обрешкова е особено 

важна способността на творящото въображение „ да преработва дълбинното неосмислено и 

неосъзнато, неизвестното, извиращо от непознаваемата същност на човека”. В тази посока, 

тя открива и се позовава достатъчно убедително и върху духовната философия на Анри 

Корбен с неговата концепция за света на образите архетипи, основаващи се върху 

разбирането за активното въображение като символна реалност. 

Сериозно като съдържание и оригинално проблематизиране,  във втора глава са страниците 

, посветени на питането КАК митът или по-точно митосното начало събуждат и активизират 
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творящото въображение. И особено важно, съществено в тези разсъждение е тяхното 

обвързване с театралната практика.Не случаен е изборът точно на „Махабхарата” на Брук. 

Обрешкова представя знаменития проект  преди всичко като вливане на енергия в един от 

най-древните документи на словесното наследство като проект,  постигнал онтологично 

единение и устремен към вярата, че за човешкия род има надежда. 

Не по-малко интригуващо и оригинално  по своята същност е и съпоставянето,съотнасянето 

между природата и практиката на древните шамани и съвременния актьор.В този паралел 

се търси и откроява преди всичко ВРЪЗКАТА между митологичното въображение и 

съвременното театрално изкуство и и педагогика.  Обрешкова припознава действата на 

шамана като архемодел на актьорската игра. Тази формулировка се извежда възоснова на 

родствената връзка между екстатичното „действо като терапия”/Арто/ и сериозния, близък 

по духовното си послание театър, в който доминира динамичното въображение на актьора. 

Навлизането и задълбочаването в самото познаване на феномена на въображението 

изисква коментиране и проблематизиране на съотношенията между неговия образен 

характер и съзнанието, паметта и спомените, сънищата и фантазиите. А те от своя страна 

пряко и косвено касаят, рефлектират в природата на театъра като живо духовно изкуство, 

зависимо от феномена на неговото „творящо въображение в акта на създаването на 

театралните светове”. Не случайно разминаванията, различията между Станиславски и 

Михаил Чехов започват от проблемите на въображението.  

Обрешкова обаче, явно съзнателно избягва от тези проблеми. Разбирам това като проява на 

съзнателно поставяне на ГРАНИЦИ, отнасящи се до неограниченото пространство на 

размислите, свързани с методологиите, направленията, школите и средствата в изкуството 

на актьора, както по отношение на сценичната практика, така и в педагогически план. 

Това разграничаване и ограничаване е видно още в заглавието на третата глава - 

„Структурен анализ на въображението. Режимите на несъзнаваното в полза на театралния 

процес”/28 стр/. Сега отново се променя перспективата на разсъжденията в посока на все 

по-активно сближаване и съотнасяне, взаимодействие между философските постановки и 

театралните светове. Сега авторката се вглежда в проблемите на изграждането на връзките 

между режимите на несъзнаваното като не спестява дори насочването към „езотеричното” 

„вътре” на духовните учения, на техните херменевтично разбулвани смисли . В трета глава 

се очертава достатъчно пълна картина на работата на двата режима и връзката им с акта на 

създаване на театрални светове. 

 В този смисъл е и специфичният характер на акцента върху РАЗМИВАНЕТО на режимите в 

двата основни режима на въображението и възможните паралели по отношение на 
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дифузията между различните жанрове и типове направления в театъра. Правят впечатление 

разсъжденията по повод връзката и взаимодействието, различното и общото между 

трагедията и комедията. А така също и проблематизирането на епичния театър на Брехт през 

призмата на ефекта на отчуждение в актьорското изкуство, представен като проявление на 

дайерезисната акция на въображението. А целта на Брехт се представя като катарзисно 

събуждане и проглеждане, въпреки неговата социална обвързаност. „Крайната цел е - 

твърди авторката - зрителят да осъзнае несъзнаваното, излъчвано от сцената,  за да 

продължи „разграничаването” и „осветляването” в реалната действителност. 

Така в това кратко осмисляне на епическия театър прозира характерната за цялостното 

изложение настроеност към лечителната, възвишена духовна същност на театъра и 

актьорското изкуство. А в същото време прозира и действената съ - творческа същност на 

системата актьор -зрител. 

Четвъртата глава „Практически инструментариум за активиране на творящото въображение” 

е завършваща , затваряща кръга на размислите на Росица Обрешкова вече в контекста, както 

тя твърди, на „личното преживяване” като дългогодишен преподавател в НАТФИЗ. Тук става 

окончателно ясно защо избира тази тема. В наблюденията си върху изкуството на 

българския актьор тя вижда симптомите на едно опасно заболяване, блокиращо, 

заличаващо достъпа до активното, творящо въображение, способно да съ-творява реалност, 

която е пробив в действителността и създава духовно събитие. Според нея, както заявява в 

началото на този раздел, това е задача от първостепенно значение за театралния педагог. 

Струва ми се, обаче, че авторката до голяма степен всъщност подминава тази предварителна 

заявка. Защото добре подбраните и знакови примери от нейния „практически 

инструментариум” всъщност   кореспондират с проблемите, дебатирани в предишните три 

глави. Отбелязва се само, че този преход към практиката е съобразен с програмата на 

обучението по актьорско майсторство. Но читателят не е длъжен да познава тази програма, 

за да участва в съ-творчески диалог с текста. Нещо повече, представените примери 

провокират питането как се съотнасят с нейната  формула за НАТФИЗ като свободно 

пространство, като лаборатория за творчески търсения…Не смятам за необходимо да 

продължавам с повече въпроси, възникващи в съзнанието ми по отношение съдържанието 

и надграждащия смисъл на тази последна глава от докторската дисертация на Росица 

Обрешкова. Нямам и намерение да давам съвети. Убедена съм, че тя е доказана творческа 

личност, а творческите личности по правило притежават една особеност – отново и отново 

преосмислят проблемите. 
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В заключение отново ще посоча, че дисертационният труд на Росица Обрешкова „Творящото 

въображение в акта на създаване на театрални светове” представлява сериозно и 

задълбочено, оригинално комплексно научно изследване. Предлага и коментира непознати 

и неразработвани в българската театрална теория и практика хипотези и идеи. Те ще бъдат 

полезни както за разчупване и разширяване на границите в  

 областта на теоретичните изследвания, така и за сценичната практика , а и по-конкретно и 

специално в театралната педагогика. 

Гласувам: ДА. 

София, 1 септември 2017г.  

Рецензент: 

 /проф.д. изк. н. Виолета Райнова/ 


