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Дисертационният труд на Росица Обрешкова е опит да се преосмислят основанията 

на актьорското участие „в акта на създаване на театрални светове“. За тази цел Р. Обреш-

кова търси вдъхновение и решения в постструктуралистки и психоаналитически концеп-

ции. Конкретният смислов център при оформянето на изходната позиция на изследването 

са възгледите на Жилбер Дюран и техният прочит от Александър Дугин. Феноменът на въ-

ображението е третирано в най-широк контекст и същевременно е припознато като основ-

ният фактор в театралното творчество. При всяка пиеса, интерпретация на пиеса или авто-

ров спектакъл „структуроопределящо и неизменно в създаването им е актът на въобразя-

ване“ (с. 85). Това обаче изисква справяне със силно терминологизираната структуралистка 

и психоаналитическа употреба на езика и затова на прецизирането на категориалния апарат 

и на начина, по който ще се изследва творческото въображение в театралното създаване, в 

дисертацията е отделено особено внимание и формално са посветени първите две глави, а 

всъщност и следващата трета глава, в която терминологичните уточнения се свързват с 

илюстрации и кратки анализи на драматургични произведения и театрални практики, нап-

ример „ефекта на отчуждение“ на Б. Брехт и следствията за актьорската игра (с. 101-104). 

Независимо, че основните изходни положения в дисертацията са въведени интуитивно, об-

разно, а на места и поетично, те са адекватни на изворовите източници и са релевантни на 

целите и търсените резултати. 

Теоретичният аспект на дисертацията се свежда до търсене и излагане на аргу-

менти в полза на водещата ролята на въображението в „акта по създаването и употребата на 

театрален език“, а основната хипотеза във връзка с това е, „че пораждането на образи е при-

мордиална човешка способност и е кодирана в природата на нашата психика, въображени-

ето е конститутивно по отношение на логоса и проявените логическите конструкти. Подхо-

дът към задвижване на енергията на въобразяване е регресивен, изисква освобождаване от 



цивилизациони модели и ограничения и връщане към „митологична употреба“, която пред-

полага образът да се впусне в безконечно метаморфозиране в света на образното“ (с. 10). В 

основата на тази хипотеза лежи общоупотребимата в структурализма и психоанализата опо-

зиция между логоса и мита, в която митът има доминираща и определяща роля. А като 

обяснителен механизъм служи интерпретацията на въображението и неговата кардинална 

роля, която Дюран и Дугин, предлагат. Подходът може да се оцени като актуален, тъй като 

днес духът на времето налага на всеки културен феномен – наред с всичко останало – и 

напрегнатите опити на мита и логоса взаимно да се опознаят и признаят. Но апелирането 

към призиви да се реабилитира въображението и да се изтръгне от наложеното ѝ от евро-

пейската мисъл неглижиране (с. 8, както и цитатът от Дугин на с. 7), трябва да бъде преце-

нено като едностранчиво. Това не е критика към докторантката. Подобни призиви могат да 

се чуят често и много отдавна, през ХХ в. например – в Манифестите на сюрреализма на 

Андре Бретон. Тези призиви всъщност са ехо от много по-отдавнашни интензивни теорети-

чески опити върху въображението. Достатъчно е да си припомним, че дори Кант долавя въ-

ображението като неподвластно на разсъдъка, смятайки го за сляпа функция на душата, за 

която не винаги имаме съзнание, след него Шилер изследва доколко и каква власт има въ-

ображението – законодателна или изпълнителна, а сетне и романтиците, за които сътворе-

ният от въображението свят е по-истинният, а за Шелинг то е висша способност, която в 

концепцията му за творчеството е свързана и с мита, и със съзнаваното и несъзнаваното. В 

този смисъл в театралната и педагогическата практика ролята на въображението може по 

някакъв начин и да е ограничавана, но теоретичният проблем за творческия му характер е 

стар. Но в един друг смисъл новото е пречупено през призмата на промените във възгле-

дите за човека и неговото битие, а от там и промените в съдбата на изкуството. И тъкмо в 

този контекст няма съмнение, че обяснителният механизъм, прилаган в дисертацията, е ра-

ботещ и перспективен. Още повече, че Р. Обрешкова непрестанно ни насочва към актуални 

проблеми на човешкото съществуване. 

На емпирично равнище дисертацията има преди всичко педагогическа насоченост, 

макар това да не е изрично заявено. От заглавието на дисертационния труд у читателя се 

пораждат очаквания да открие анализи и проблеми на конкретната постъновъчна практика, 

като и ролята на режисьора в нея. Акцентът обаче е поставен предимно върху педагогичес-

ките усилия да се разкрие у бъдещия актьор пътят на активното творческо въображение и 



да се стимулира така, че актьорът да реализира решаваща си роля, която има при изгражда-

нето на „театрален свят“: „Въвличането в режим на активно въобразяване при създаване на 

театрален свят е задача от първостепенно значение за театралния педагог, а създаването на 

специфична работна среда и задържането на твореца-актьор в нея, се оказва трудно и изто-

щително“ (с. 117). Конкретните методи за постигане на тези педагогически намерения са 

описани в четвърта глава на дисертацията. Те са анализирани както съдържателно – при ня-

кой от тях включително и върху конкретен драматургичен материал, така и от гледна точка 

на тяхната практическа педагогическа стойност и ефективност. Общото между всички 

представени методи е обоснованата в теоретичната част на дисертацията психоаналити-

ческа убеденост на Р. Обрешкова, че въображението се корени в архетипната образност на 

колективно несъзнаваното, че „театралният разказ е митологичен в своята примордиална 

същност“ (с. 79) и че „актьорската игра продължава да съдържа в себе си архемоделен 

принцип“ (с. 73). Ето защо в предлагания модел на обучение предимство има митичното: 

„Работата с митологичен материал отключва дълбинни пластове на човешката структура. 

Това е вглеждане в духовната ни география. Митът е картографираното познание за въз-

можната връзката между човека и заобикалящия го свят“ (с. 68) На по-конкретно практи-

ческо равнище всичко това се концентрира в тезата, че „акцията на театрално действие е 

пряко обвързана с акцията на въобразяване“ (с. 87). Убеден съм, че предложената методика 

би могла да бъде практически ефективна, дори ако някакви по-систематични очаквания се 

окажат нереалистични. 

Полемичният патос на дисертационния труд е двупосочен. От една страна творчес-

кото въображение трябва да бъде контрапукт и коректив на „психологическия реализъм и 

логоцентристкия му уклон“. Без да се отрича метода на Станиславски, в дисертацията се 

търсят „и други пътища, които да ни помогнат да възвърнем блясъка на въобразяването“ (с. 

71). Но тъй като според схващането на самата докторантка психологическият реализъм не е 

чужд на най-дълбоките механизми на въобразяване (с. 8), то би било интересно и плодот-

ворно да се въведат в диалог различните театрални употреби на въображението, за да се 

разкрият различните възможни контексти на „театралната истина“. На мястото на масово 

практикувания психо-логически анализ, който трябва да зададе стабилна смислова рамка на 

спектакъла и най-вече на участието на актьора в него, идва освободеното творческо въобра-

жение, чийто общ контекст е светът на колективно несъзнаваното с неговите архетипи и 



респективно митосното начало. Но какво и кой гарантира в такъв случай смисловата рамка 

на конкретната постановка – актьорът-шаман, режисьорът, авторовият текст… При това на 

релативизма и агресивния произвол на потребителско насочената клиповидна образност и 

въобще култура се противопоставя механизмът на въобразяване, който може да разчита 

единствено на всевалидността на търсените от психоаналитичната традиция закономер-

ности. Това отново не е критика, дори само заради това, че подобни въпроси надхвърлят ре-

алните намерения на дисертацията и могат да бъдат тема на много по-мащабно изследване. 

Но те възникват поради това, че проблемното поле на дисертацията не е експлицитно и 

ясно ограничено до педагогическите проблеми на актьорското израстване и много по-важно 

– поради това, че текстът често ни провокира към жив диалог. Другата племична поанта в 

дисертацията е да бъде опозиция на потребителския нагон и агресивната образна масме-

дийна култура. В оптимизма си Р. Обрешкова отново залага на актьора, дори когато той 

прави компромиси пред „нахлуващата агресия на хедонистичната култура“: „Неумолимите 

закони на пазара налагат своята безпардонност. Но в призванието актьор е кодирана профе-

тическата му същност. Той все още притежава магическата възможност, подобна на дарбата 

на древните пророци, да пренася образи-смисли, да насища с човешко присъствие имаги-

нерната реалност, да бъде предел, в който се събират телесното и духовното, а също и спо-

собността да поеме върху плещите си екзистенциалния бунт срещу гнета на времето“ (с. 86) 

В заключение ще отбележа, че начинът, по който е въведен и разработен проблема 

за въображението в актьорското творчество, основан на и без друго у нас много рядко и 

бегло тематизирания възглед на Ж. Дюран, определено е нещо ново и като перспектива – 

многообещаващо. Ако към теоретичната обосновка биха могли да се отправят пожелания за 

по-стегната систематичност и методологическа яснота, особено що се отнася до стратеги-

ческите цели, за „утопичната страст“ на които самата докторантка има ясно съзнание (срв. 

с.85), то няма съмнение, че търсените практически решения са с голям потенциал и биха 

могли да се развиват и обогатяват. 

Авторефератът съответства на дисертацията и публикацията е изцяло по нейната 

тема. 

 

С пълна убеденост съм „за“ присъждането на докторска степен на Р. Обрешкова. 


