
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф., д. изк. РОМЕО ПОПИЛИЕВ, Институт за изследване на изкуствата към БАН, 

по процедурата за заемането на академичната длъжност професор по театрознание и 

театрално изкуство от доц., д-р ЙОАНА СПАСОВА-ДИКОВА от Института за 

изследване на изкуствата. 

 

Доцент, д-р Йоана Спасова-Дикова е един от най-последователните и особено 

упорити изследователи в България върху проблемите на актьорското изкуство, както в 

теоретично, така и в историческо отношение. Поради причини, специфично вклинени в 

съвременното развитие на театралното изкуство, днес все по-малко актьорът се оказва 

обект на критически и изследователски интерес, за разлика от все по-засилващия се 

медиен шум около отделни и то не толкова творчески страни на неговата личност. Това 

поглъщане на творческото от ежедневното, тривиалното и незначителното е общ 

проблем и то не само в изкуството, а и в други сфери от живота, но то е особено видимо 

при актьора, тъй като той до голяма степен открива на публиката както 

непосредствената видимост на театъра, така и пътя на разгръщането му в дълбочина. 

По този начин в своите изследвания авторката се основава върху един неизбежен, но 

необходим консерватизъм – това е именно невъзможността да заобиколим основния 

субект на театъра, който е актьора - като неизменно подкрепя търсенията си и доказва 

своите изводи с помощта на съвременен и убедителен теоретичен инструментариум. 

В процедурата за получаването на званието професор Йоана Спасова включва 

свои текстове, които всъщност обхващат основните изследователски „жанрове”: 

монография, част от колективен изследователски труд, както студии и статии, 

отпечатани у нас и в чужбина. Но всички те също така съставляват една триада, 

обхващаща различни исторически и теоретични проблеми на актьорското изкуство: 

както отнасящи се до съществени страни и моменти от историята на българския театър, 

така също до динамичната ситуация на актьора в съвременния театър изобщо, както и 

до неизменните връзки на това изкуство с дълбоката традиция. 

Ща започна с монографията на Йоана Спасова-Дикова „Мелпомена зад 

„желязната завеса. I част. Народен театър: канони и съпротиви“, която разглежда 

основните процеси, проблеми и тенденции в  актьорското изкуство на Народния театър 

през първите десетилетия след Втората световна война. Книгата е отличена с наградата 

„Икар” на САБ за критически текст. Тя се явява в известен смисъл и продължение на 
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два предишни изследователски проекта на Йоана Спасова в Института: за актьорското 

изкуство в България между двете световни войни и за изкуството на актьора на сцената 

на Народния театър като социо-културен феномен в ситуация на промени през първото 

десетилетие след Втората световна война. 

И все пак, макар изследването да е представено в заглавието си като „първа 

част” на едно, надявам се, по-нататъшно и все така успешно продължение, това е един 

напълно самостоятелен труд, който сам по себе си се състои от пет части. В първата 

част Й. Спасова се спира на структурата на актьорския образ, съставен от 

взаимодействието на елементите актьор-роля-зрител, които се обуславят, разбира се и 

от режисьорската концепция. Разгледани са въпроси за сложността на провеждане на 

исторически изследвания и реконструкция на неуловимото изкуство на актьора, което 

се случва тук и сега. Уловимо ли е неуловимото? – пита се тя, напълно съзнавайки 

трудностите, но и без да губи надежда, че е възможна реконструкцията на актьорската 

игра. И също така – доколко може да се прочете онова скрито, написано от критиката 

между редовете. За тази цел Спасова се старае да черпи от възможните за случая 

източници: рецензиите, протоколите на художествените съвети, по-късните рефлексии 

в спомените, интервютата, иконографските материали, записите по радиото и 

телевизията. Очертава се една сложна игра между налагания канон и естествения 

отпор, по-осъзнат или по-неосъзнат от страна на театъра и неговите хора. Проблемът е 

и там, че всичко казано и написано за актьора, а и за театъра през периода е пълно с 

противоречия, митологеми, идеологеми и изобщо конюнктура, и така изследователят е 

длъжен да чете между редовете, с което авторката на текста, доколкото е възможно, се 

е справила. 

След това Йоана Спасова разглежда изявите през втората половина на 40-те и 

50-те години на актьори от Народния театър като Кръстьо Сарафов, Георги Стаматов, 

Иван Димов, Константин Кисимов, Владимир Трандафилов, Олга Кирчева, Зорка 

Йорданова, Петя Герганова, Ирина Тасева и др. Като цяло тя ги разделя на два типа: 

себеизразяващи се и трансформационни актьори, признавайки, че в този модел 

неизбежно се налага и междинна позиция. Тя е наясно, че с така разгледаните по-общи 

проблеми и процеси в театъра, както и с кратките артистични биографии на отделните 

актьори, едва ли може да се обрисува напълно картината на актьорското изкуство за 

изследвания период. Но също така и трудно бихме могли да си пожелаем нещо по-

успешно от този подход. Спасова хвърля светлина и върху репертоарната политика на 

театъра, режисьорската му колегия, върху въпроса за наложения в изкуството 
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социалистически реализъм, както и върху специфичния начин, по който се използва в 

театъра т. нар. „система на Станиславски”. Любопитни са например нейните 

разсъждения как по-късно възприетият от Станиславски „метод на физическите 

действия” всъщност се оказва неудобен за властта, защото би могъл да откъсне актьора 

от идеологическата правда. И все пак се отбелязва, че въпреки цензурата и усилията на 

властта на канализиране и канонизиране на изкуството, творците често успяват да 

съхранят индивидуалния си творчески почерк и пристрастия, за да не се достигне в  

крайна сметка до така желания от режима унифициран универсален модел и система.  

Според Йоана Спасова актьорското изкуство през 50-те години е не по-малко 

силно белязано с навлизането и налагането на представителите на третото поколение 

български актьори: Андрей Чапразов, Рачко Ябанджиев, Маргарита Дупаринова, Таня 

Масалитинова, Апостол Карамитев, Славка Славова, Мила Павлова, Спас Джонев и др., 

на които също се отделят кратки, но съдържателни творчески портрети.  

Специално внимание по-нататък са обръща на режисьорите Николай 

Масалитинов, Боян Дановски, Стефан Сърчаджиев, Моис Бениеш, Кръстьо Мирски, 

Филип Филипов, както и на гастролирали през периода режисьори чужденци /по 

разбираеми причини представители на СССР като Николай Петров, Борис Бабочкин и 

др./ и на тяхната работа с актьорите. Разбира се, авторката се спира подробно и на 

въпроса за изключителния  идеологически и партиен диктат върху театралното 

изкуство през втората половина на 40-те и първата половина на 50-те години.  

В заключението се очертават перспективите за по-нататъшното развитие на 

актьорското изкуство през 60-те години с настъпилите след 1956 г. политически 

промени. По отношение на Източна Европа и България Йоана Спасова отбелязва 

донякъде мълчаливия компромис между властта и изкуството, както и започналата още 

от втората половина на 50-те години децентрализация в театъра. 

Проблемите на актьорското изкуство в работата са поставени в широк контекст в 

рамките на една, макар и през разглеждания период разцепена на две, но все пак 

общоевропейска култура. Историческият подход е съчетан с необходимия дискурсивен 

анализ на наличните печатни, архивни, видео и аудио материали, които са представени 

в една максимална широта. Изложени са таблици на режисьорските постановки, 

гостуванията на чуждестранни трупи и др. Използвана е богата театрална и теоретична 

хуманитарна литература. Текстът е илюстриран със снимков материал. „Мелпомена зад 

„желязната завеса“ представлява ценна разработка в изследването и съхраняването на 

паметта за актьорското изкуство в България през периода на социализма и силно се 
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надявам, че Йоана Спасова ще продължи търсенията си в тази посока и за времето от 

60-те до края на 80-те години. А и кой друг да свърши тази така необходима работа? 

Друга значителна работа на Йоана Спасова представлява нейната глава 

„Актьорското изкуство” – част от колективния труд „История на българския театър”, т. 

4, „Българският театър между двете световни войни на ХХ век”, с автори Н. Йорданов, 

Р. Попилиев, К. Николова, В. Дечева, Й. Спасова, издаден през 2011 г. от Институт за 

изследване на изкуствата, БАН. Тук авторката успява да осветли сложната картина на 

актьорското изкуство от онова време: все още характеризиращо се с еклектичност и 

разноезичие и то не само по отношение на отделните актьори, но често и в 

изпълнението на един-единствен актьор. Това съжителство на различни стилистики все 

пак започва да се преодолява от средата на 20-те години при налагането на едни по-

модерни практики на актьорска игра от страна на режисьорите на Народния театър Н. 

О. Масалитинов, с неговия стремеж към правдивост на преживяването и Хр. Цанков, 

който търси верността на чувствата с по-условната вътрешна и външна трансформация. 

Разбира се, Спасова се спира и на приноса на други режисьори, допринесли за 

догонването на европейския театрален хоризонт от страна на българските актьори. 

Като една от главните насоки в развитието на актьорското изкуство през разглеждания 

период се очертава вписването на актьора в рамките на целия спектакъл и 

подчиняването му на режисьорското решение, макар самите режисьори също да се 

съобразяват с наличните актьорски възможности и качества при разпределението на 

ролите. Играта на актьорите варира между себеизразяване и представяне на персонажа, 

но с времето се насочва към „сливане” с образа, към психологически достоверно 

изобразяване на героя като част от един по-завършен свят на сцената. В проследяването 

на актьорското изкуство у нас през двете десетилетия между войните Йоана Спасова 

успява да обхване най-същественото в стила на игра на представителите на двете 

актьорски поколения; да ги положи и групира както в едни по-общи принципи на 

отношение към ролята, така и да подчертае индивидуалното своеобразие на всеки от 

творците. Именно  успешното вплитане на двата пласта на общото и индивидуалното, и 

разполагането им в съответния контекст придава усещането за убедителността на това 

изследване. 

Интересът на Йоана Спасова към проблемите на театъра и специално на мястото на 

актьора в него е доста широк. Това става съвсем ясно като прегледаме текстовете на 

някои нейни статии. Например статията „Идеалният” и „реалният” зрител в театъра“. 

Изкуствата. Пазарът. Публиките.” (отпечатана в сборник на Института за изследване на 
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изкуствата – БАН, 2013, ISBN:9789548594448, 64 – 72.) Този текст е част от по-голямо 

изследване по проект Viewing Theatre Audiences, финансиран в рамките на стипендия от 

Mellon, NIAS, Холандия, 2005/6 и посветен на взаимоотношенията между творците и 

зрителите в театъра. Очертават се характерни за традиционните култури на България и 

Бали връзки между ритуал и театър, както и някои съвременни процеси на 

ритуализация на театъра и театрализиране на ритуала, видени през очите на европееца. 

Впрочем този ценен опит, придобит от Спасова при нейното пътуване до остров Бали, 

би могъл да бъде развит и представен на театралната аудитория у нас в едно по-голямо 

изследване. 

В други студии като “Communicating Posthuman Bodies in Contemporary 

Performing Arts”. New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression. Crossing 

borders, crossing genres, John Benjamins B. V., 2014, ISBN: 9789027234636, 271 – 289 р.  

Йоана Спасова насочва вниманието си към изследване на взаимодействието между 

новите технологии и перформативните изкуства, при което се създават нови сценични 

хибриди. Обсъждат се проблеми, свързани с играещия човек (актьор) и неговото тяло в 

някои нео-авангардни представления, в които се появяват и оживяват фантастични 

същества, чудовища, роботи, киборги, клонинги и пр., намиращи се на границата на 

виртуалния и реалния свят. В изследването парадоксално се пресичат както етически, 

така и естетически въпроси. Например до каква степен може да се дехуманизира 

изкуството и все пак да остава изкуство? Вещае ли техниката смъртта на театъра и 

изкуството на актьора, дали те мутират или става дума за модификация и прераждане? 

Статията „Дигимодернизъм и нови сценични хибриди“. (В: Изкуствоведски 

четения, Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2016, ISSN:1313-2342, 27 – 39.) е 

също част от международен проект, наречен „Нови литературни хибриди в епохата на 

мултимедийно изразяване”, изследващ динамичните процеси в перформативните 

изкуства в епохата на новите технологии. Тук се анализират някои по-ярки примери в 

посока на създаване на нови сценични хибриди, посредством използване на нови 

технологии в България и по света. Прави силно впечатление активното участие на 

Йоана Спасова както в международни проекти, така и в проекти на Института с външно 

финансиране. Тя има широка експертна, преподавателска и преводаческа дейност, член 

е на международни научни организации, а на последната индивидуална атестация на 

учените в Института за изследване на изкуствата се класира на второ място. Трябва да 
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отбележим и нейната силна заетост като научен секретар на БАН за хуманитарните 

дисциплини, което, ако не възпрепятства, то поне усложнява изявите й като учен. 

Като имам предвид високото качество на представената научна дейност от доц., 

д-р Йоана Спасова-Дикова, аз подкрепям заемането от нейна страна на академичната 

длъжност професор и убедено гласувам с „да” в хода на тази процедура. 

 

Проф., д.изк. РОМЕО ПОПИЛИЕВ 

 

 

                                    

                            

                                                                              


