
      С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

   на член-кор. проф. Пламен Марков  

за докторантския труд на ас. Росица К. Обрешкова 

        „Творящото  въображение 

     в акта на създаването на театрални светове“ 

 

 В качеството си на научен консултант на тази дисертация, аз, 

естествено, съм запознат с този труд от различните етапи на 

създаването му и съм изказвал своевременно своите забележки и 

оценки през този период. Сега, когато той е готов, би трябвало да 

декларирам отново своята съпричастност към готовия резултат, 

което правя сега с удоволствие.  

 Дисертационният труд се състои от Увод, четири доста 

съдържателни глави, Заключение, Бележки, Библиография. 

Съдържателната стойност на тези отделни части показват, че 

докторант Обрешкова е навлязла в много дълбоки води, поставила 

е любопитни за обсъждане въпроси и се е опитала да съизмери 

всичко това във вече дългогодишната си практика на театрален 

педагог. Да излезеш от конкретиката на ежедневието си на практик, 

творец и педагог, и да навлезеш в световете на Жилбер Дюран, 

Александър Дугин, Гастон Башлар, Ролан Барт и още плеяда от 

абстрактно витаещи в съвсем други светове големи умове, да 

съизмериш себе си и практическия си опит с тях, е гигантско 

усилие, уверявам ви. Въпреки цялата му условност, театърът се 

характеризира със своята материалност и конкретика при 

създаването му. Това още повече важи за театралната педагогика, 

обвързана с материалността на човешките тела, с конкретността и 

индивидуалността психофизиката и психотехниката на студентите, 

кандидати да станат актьори. 



Но ако едно педагогическо усилие по този път не се обвърже с 

достиженията на големите умове и тяхното осмисляне на законите 

на психологията и физиологията, на проявленията на човешкия дух 

в един сложен и противоречив свят, театралната педагогика е 

обречена да остане до нивото на „обучаване в занаят“, каквато е 

била до преди 100 години с малки изключения (Дидро, думите на 

Шекспир за актьорите, казани чрез Хамлет и др.). Това е била 

голямата беда на обучението на актьора до началото на двайсети 

век, а режисурата, като самостоятелно изкуство даже не е било 

дефинирано като такова. Театралната педагогика започва да 

преодолява този затворен кръг, който осигурява на актьорите или 

една приповдигната официозна „романтична“ декламация, или 

откровено патологично и ексхибиционистично, достигащо до 

„висшите“ сфери на лудостта или нещо откровено карагьозчийско. 

На този общ фон, разбира се, ярко са блясвали, оставайки в паметта 

на историята, отделни гениални актьори, стигащи неподозирани 

висоти, до които техните съвременници и наследници няма как да 

се доберат като са се задоволявали само да имитират проявите на 

гениалност от страна на великите, защото пътищата за постигането 

на подобни достижения на актьорското майсторство са били 

непознати, средствата – недефинирани и съответно целите - 

непостижими. Едва когато театралната педагогика се възползва от 

съвременните открития на психологията и физиологията, както и на 

науките, занимаващи се с природата на изкуството, тя излиза от 

етапа на обучение: „прави като мен“. Трудът на Росица Обрешкова 

е ярко и убедително доказателство колко ценно и полезно е да се 

обогатяват средствата на обучение на театралите с достиженията на 

съвременната мисъл в сфери, които изглеждат на пръв поглед доста 

отдалечени от ежедневието на театралната педагогика. Това 

очевидно подсказва, че новото поколение театрални педагози имат 

необходимостта да загребат още по-дълбоко, спрямо техните 

предшевственици, от кладенците с жива вода, съдържаща се в 



откритията на велики умове от различни направления на 

съвременните науки. Те окончателно късат с идеите, че обучението 

на актьорите е обучение на занаят, че е достатъчно само да им 

„лъснат фасона“, като ги пратят печени-недопечени в 

спекулативните комерсиални театрални халтури, в телевизионните 

сериали, където помежду продуктовото позициониране някъде се 

забелязва и филм и особено в „риалити“-имитиращите формати. 

Очевидно е, че за съвременната театрална педагогика да се отворят 

очите на бъдещите актьори и режисьори към високите 

интелектуални сфери е автентична и жива потребност и целта е да 

се създадат театрали с качествата и амбициите на древните шамани, 

демиурги и духовни лидери на времето си, които да осигурят 

предаването на щафетата на вечното театрално изкуство към 

следващите поколения театрали и зрители. Пък в битката с 

заобикалящата ни от всякъде пошлост – каквото сабя покаже. Това 

в никакъв случай не означава пренебрегване на обучаването в 

занаята на актьорското изкуство, усъвършенстване на тяхната 

психотехника, на изучаването на природата на конфликта, на 

действения анализ и всички други важни театрални компоненти, а 

само осмисляне и проектиране на по-високите послания и 

стойности, които качественото театрално изкуство иманентно 

съдържа и би могло да изразява. 

Трудът на Росица К. Обрешкова е разкъсан между 

„идеалното“ и „реалното“, между „високото“ и „прагматично-

полезното“. Той е „ракета-носител“ към сферите на „емпирея на 

висшето изкуство“ (по „Хенри V“ на Шекспир) и заедно с това е 

„сонда“, пусната в дълбочина. И в това е особеното очарование и 

самоценност на тази дисертация като провокация към театралните 

педагози-практици. Считам, че трудът на докторантката е особено 

ценен с тези си качества и особености и убедено считам, че 

докторант Росица К. Обрешкова заслужава за този ѝ труд, да ѝ се 

присъди образователната и научна степен „доктор“ 



Аз лично гласувам „ДА“ и апелирам останалите членове на 

научното жури да гласуват по сходен начин. 

 

   С уважение: 

 

  член-кореспондент, професор Пламен Марков 


