
    

С Т А Н О В И Щ Е 

 

на член-кореспондент професор Пламен Марков 

професор в НАТФИЗ Кръстьо Сарафов 

 

за конкурса за заемане на академичната длъжност професор 

по специалността Театрознание и театрално изкуство (теория и история 

на актьорското изкуство), професионално направление 8.4. 

обявен в Държавен вестник, бр. 101 от 20.12. 2016 г. 

към Институт за изследване на изкуствата към БАН 

с единствен кандидат доцент д-р Йоана Спасова-Дикова 

 

Кандидатът за конкурсната академична длъжност в сектор „Театър“ на 

ИИИзк доцент д-р Йоана Спасова-Дикова има определен интерес към едно 

направление на театрознанието и театралната история, което със сигурност 

не е между обектите, към които преобладаващото мнозинство театрални 

изследователи се насочват – актьорското изкуство. Театралните теоретици и 

историци предпочитат по диференцирано концептуалните и по-видимо 

авторски посоки свързани с режисурата, драматургията и театралната 

критика. Тези пътеки са по-утъпкани и парцелирани с концепции, които явно 

изглеждат за техните създатели по-съществени от подценяваното, а понякога 

и високомерно презирано творчество на актьора. Теоретици и практици, още 

от времето на Гордън Крейг, обръщат внимание на това, че изкуството на 

театъра, сътворяван от материал „тленен и сиюминутен“ като актьора, според 

тях, определено губи състезанието с изкуства като архитектура и склуптура, 

например, създавани от камък и метал, че относителната нематериалност и 



2 
 

безкрайната условност на изкуството на актьорите са ахилесовата пета на 

истинските творци, занимаващи се с театър. Често твърдят, че творчеството 

на актьорите е като рисунките по асфалта, които първият дъжд унищожава 

безвъзвратно. Казват, че да си актьор е като да пишеш по пясъка на брега на 

морето, чакайки поредната вълна. Въпреки това актьорите са племе, чиято 

привидна неустойчивост се оказа в темелите на  последното останало 

истински живо изкуство, което единствено се случва в този момент, тук и 

сега пред очите на зрителите тази вечер. Театърът е най-малко засегнат от 

техническата и дигитална революция, която промени из корен останалите 

къде-къде по-„устойчиви“ изкуства. Неизтребимите като хлебарки театрални 

актьори също се променят, но те винаги имат и ще имат своят уникален 

контакт всяка вечер със своите зрители и винаги именно те непосредствено 

ще пресъздават наново и наново своите образи, винаги малко по-различни от 

предишната вечер, винаги с уникалното, явяващо се на мига, „по заповед на 

щуката“ свое вдъхновение. Те са и ще си останат „неуловимата и необяснима 

душа на театъра“, докато покрай тях ще продължават да преминават като на 

парад и да изчезват в небитието все нови и нови концепции, методологии, 

теории, моди. Така че за каква неустойчивост можем да говорим, когато се 

занимаваме с най-устойчивия елемент, създаващ, спояващ, придаващ смисъл 

и уникалност на древното изкуство на театъра?! Актьорите са играли театър 

много преди да се появят драматургията, режисурата, сценографията, 

концепциите, методологиите и са творили своето уникално изкуство. 

Кандидатката за длъжността професор в този конкурс е избрала да се 

съсредоточи в тази по-трудна, според мен, област на театрознанието – 

актьорството. Както се казва: „Избирай по-стръмните пътеки, там и 

навалицата и суетнята е най-малка“.  
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Йоана Спасова-Дикова е завършила актьорско в НАТФИЗ и е била 

действаща актриса в професионален театър, преди да се насочи към второто 

си образование, превърнало се в нейна трайна професия, а именно – научните 

изследвания в областта на театралното изкуство. Тази специфика на 

образованието ѝ дава определени предимства в една област, в която част от 

нейните колеги не се чувстват особено комфортно, защото колкото и много 

да са гледали и анализирали театрални представления, те винаги си остават 

зрители, хора, които наблюдават отстрани. Старият анекдот твърди, че не е 

необходимо да снасяш яйца, за да кажеш дали омлетът е хубав, но все пак си 

има едни тънкости при приготвянето на омлета, които или добре познаваш 

или само си намисляш какво значение имат за крайния резултат и като шаман 

с ритуални думи се опитваш да местиш предмети, които някой преди това е 

местил с ръце, чупил е яйца и емоции от специфичен порядък. В писмените 

трудове на доцент Спасова-Дикова определено си личи нейната действителна 

съпричастност и пристрастие към актьора и неговите усилия, методики, 

хитрости и суеверия, които, когато стане дума за актьорско майсторство от 

висока проба, водят до изключителния резултат на „неръкотворността“ и 

„необяснимостта с думички“, когато не можеш да кажеш как е направено 

едно изключително майсторско постижение в областта на актьорското 

изкуство. Еймунтас Некрьошюс твърди, че в театъра най-вълнуващо е 

именно необяснимото и неръкотворното. Тези особени постижения на 

актьорското майсторство са изключителни предизвикателства пред теорията 

и историята на театъра и след това биват затрупани с клишета като „култов“, 

„неповторим“, „екстатичен“, „магически“, „силно въздействащ“, 

„разтърсващ“ и т.н. Това са все понятия които оценяват постижението само 

от гледната точка на зрителя и са напълно далечни и неадакватни за 

ежедневните усилия на актьора, за смисловите значения и натрупванията, 
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вложени в театралната му техника. Те нямат почти никакви допирни точки с 

усвояването на правилата на актьорския  занаят, изводите и подобренията от 

постоянния ритуал на срещата с живата стоглава ламя, огнедишаща пред 

теб – публиката. За българската театрална теория и история, а и за БАН, е 

определено предимство и късмет, че интелигентен и проникновен 

изследовател в тази област със собствено лично участие в „кухнята“ на 

театъра ни като Йоана Спасова-Дикова, се е приобщила към съсловието на 

театроведите. 

Всички 16 изследвания посочени от кандидатката за хабилитация 

представляват за мен, като практик на театъра, жив интерес. Виждам как 

интересите и обхвата на темите се е разширил чувствително и Йоана 

Спасова-Дикова се е втурнала в нови територии. Там тя продължава да 

разказва и анализира увлекателно, понякога рисковано, понякога спорно, но 

задълбочено и убедено. Достъпността на изложенията, даже когато 

засегнатите теми са наистина сложни, е определено постижение. Избегнат е 

наукообразния и прекалено експертен език, особено неподходящ за едно 

древно и демократично изкуство като театъра. Не е случайно, че тя е била 

номинирана и е получавала наградите на Съюза на артистите в съответната 

категория, което означава, че нейните изследвания се четат и са полезни за 

театралите у нас, а като съдим и по цитиранията в чуждестранна среда, не 

само у нас, може да се направи изводът, че Йоана Спасова-Дикова умее да 

подбира интересни теми и да ги разработва с проникновение.  

 

Като имам предвид изложеното дотук, считам, че има солидни 

основания доц. д-р Йоана-Спасова Дикова да бъде избрана на академичната 

длъжност професор от Научния съвет на Института за изследване на 
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изкуствата. Аз лично гласувам с ДА и апелирам и другите членове на 

многоуважаемото жури да гласуват положително. 

 

 

 

 

   Член-кореспондент проф. Пламен Марков   

 

15 май 2017 г. 


