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                                               СТАНОВИЩЕ 

                  за дисертацията на Росица Обрешкова  „Творящото 

                въображение в акта на създаване на театрални светове” 

 

 Дисертацията на Росица Обрешкова е съчинение по-скоро с 

теоретична, отколкото с практическа насоченост на автор, който е по-скоро 

практик, отколкото теоретик. Това определя до голяма степен профила на 

самата разработка. 

Избраната темата за „творящото въображение” е безспорно ключова 

за всеки изследователски интерес към лабораторията на творческия 

процес. Но Обрешкова се интересува не просто от „творящото 

въображение” в неговия възможно най-широк тематичен обхват, а от 

определен негов сегмент, свързан с „началото”, там, където  в ранния си 

висок полет човешко въображение създава чудесния свят на митовете. 

Основната особеност на този митологичен свят, подчертава авторката, е 

неговата нагласа и способност да се изразява в образи и чрез образи. И 

точно тази особеност привлича нейното изследователско любопитство, тъй 

като в нея тя вижда първоизвора на всяко изкуство, в това число и на 

театралното изкуство като творческа дейност, създаваща сценични образи. 

Като се опира главно на теориите на съвременния френски 

антрополог Жилбер Дюран, чиято заслуга, както отбелязват 

специалистите, е „реабилитацията на въображението”, Обрешкова, от своя 

страна, си поставя за цел в дисертацията си „да реабилитира и за 

театралната практика разбирането за ключовата функция на 

въображението при създаването на художествена реалност”. Тя посочва, че 

театърът на психологическия реализъм и неговия „логоцентристки уклон” 

са допринесли за потулването на „дълбинния пласт на въображението, а 

именно – митосния”. Но макар и да се е отделил от мита, съвременният 

театър „запазва някои основни митологични принципи в себе си, свързани 

със същността на въобразяването и неговата архаична природа”, изтъква 

авторката, и в това тя вижда една от гаранциите за неговото бъдещо 

оцеляване. 

Преобладаващата теоретична част на дисертацията (която обхваща 

първите три от общо четирите глави на труда) е необходима на Обрешкова 

преди всичко като аргументация – при това като аргументация, подкрепена 

от изказвания на признати авторитети – на нейната водеща идея за 

„затормозената спонтанност за творене на образи” в творчеството на 

съвременния актьор и за налагащата се потребност тази спонтанност да 

бъде защитена и по възможност възродена. „Актьорската игра продължава 

да съдържа в себе си архемоделен принцип. А именно принципа на 

активното въобразяване на въобразена реалност. Най-яркото проявление на 

това свойство на природата на актьорската игра е кодирано още в 
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далечното минало, в доцивилизованите общества”, казва авторката и 

допълва: „В полето на творене на реалност, каквото е театралното, от 

първостепенно значение е процесът на въобразяване.  Според търсенията 

на този труд, той може да се регенерира посредством постигане именно на 

митосна образност”.  

Тази е изходната теза на дисертацията и първите три глави се стараят 

да хвърлят поглед върху митосната образност в различни разрези на 

научните изследвания в тази област. Те изграждат достатъчно широка 

представата за продуктивната способност на въображението в един свят на 

митове и на родената от тях образност, като държат постоянно в обсега на 

вниманието си сравнението със съвременния театър. Обрешкова си дава 

сметка, че в условията на съвременната цивилизация е вече невъзможно да 

се открие онова творящо въображение, присъщо на ранното човечество. 

Съвременният актьор, придобивайки и възпитавайки редица нови качества, 

е изгубил до голяма степен способността „да говори на митологичен език”. 

Но в качеството си на преподавател-практик, който обучава бъдещи 

професионални актьори, авторката приема за свой дълг да въвежда своите 

възпитаници „в света на мита”, като „стъпка към събуждане на 

метафоричен театрален език”. „Да оголиш, да разсъблечеш задръжките и 

да проправиш път за творящото въображение е труден, но необходим 

опит”, заявява тя. И тъкмо на този труден опит е посветена заключителната 

четвърта глава на дисертацията, озаглавена „Практически 

инструментариум за активиране на творящото въображение”. Така 

обширният теоретичен увод в темата за „творящото въображение” се 

свързва с конкретни практически заключения, отнасящи се до 

педагогическия процес. 

В хода на работата си над своето изследване Обрешкова е проучила 

широк кръг научни трудове и публикации предимно на чуждестранни 

теоретици, всички известни и признати авторитети в областта на 

изучаваната от тях  проблематика. Това дава на дисертацията нужния 

научен хоризонт. Като се позовава често на цитати от произведения на тези 

авторитети, Обрешкова, създава добра основа за собствените си анализи и 

заключения, подсилвайки в същото време логиката на своите гледища. 

Може да се каже, че дисертацията си поставя цели, които постига с 

убедителна аргументация. 

Авторефератът вярно отразява съдържанието на дисертацията.  

Гласувам с ДА.     
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