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 За първи път в нашето театрознание се прави цялостно 

проучване на този най-нов, почти тридесет годишен период от 

историята на българския театър. Това е особено ценно за нас, тъй 

като именно тогава нашият театър ускорено трябваше да навакса 

пропуснатото и да навлезе в контекста на най-новите театрални 

процеси в европейския театър. 

 В първата част "Постановъчни практики" Николай Йорданов 

въвежда в теоретичното осмисляне на понятието постановка, 

заявявайки чрез него своя теза. Постановката е разгледана като 

театрален феномен - водораздел между два етапа на развитие: на 

театралната практика, ситуирана върху базисното разбиране за 

постановка и на следващия, който прекрачва към качествено 

новата ситуация на перформативния театър. Безспорно 

достойнство на изследването е, че то проследява тенденциите в 

процеса на зараждането, развитието и отделянето им като нови 

театрални идеи и постановъчни практики. По този начин се 

избягва механичното прескачане от "модерно" към "постмодерно", 

което често схематизира теоретичните разработки. Така можем да 

видим зародиша на постмодерните идеи в исторически по-ранен 

етап, където те се появяват като знаци за предстоящата си 

"експлозия" в един контекст на затихващи енергии. Качество на 

аналитичния подход на Йорднов е умението му да  вниква в 

сложността на процесите, да разграничава граничните зони, да 

открива явленията в "зародиш", преди самостоятелното им 

обособяване: "Именно постмодерните нагласи водят до смесването 

на различните видове театър, съществуващи преди това като 

обособени художествени специфики, както и до заличаването на 

сигурните граници между различни перформативни форми и 

класическите начини за поставяне на сцена на драматургични 

текстове." (с. 15) 



 С поглед от близо към конкретните постановъчни практики 

на българския театър от разглеждания период Йорданов се насочва 

към теоретичното осмисляне на този исторически етап. 

Изследването следва хронологически прехода от театралната 

ситуация преди 1989 г. към 90-те години на ХХ век, от там - към 

театъра на новия XXI век и към съвременната ситуация на пост-

режисьорския театър. Уловена е диалектиката на зараждане и 

развитие на явленията до трансформацията им на следващо ниво за 

сметка на отмиращи тенденции. Така влиянията на 

емблематичните открития на европейския театър, както и 

авторските инвенции и режисьорски интуиции от периода до 1989 

година са откроени като предвестници на следващи развития. 

Съответно този процес откриваме и в преливанията между 

следващите периоди - днешното многообразие на видове театър и 

междинните форми между театъра и другите визуални изкуства 

правят своите първи стъпки в контекста на предходната ситуация. 

 Всеки период е разгледан като едновременно движение на 

различните поколения режисьори в тяхната ориентация към 

мейнстрийма на традиционния театър, или към трансформиращите 

се неоавангардни присъствия, или към заявилите се нови форми на 

постдраматичния театър. Йорданов откроява преходите и 

нюансите на естетическите натрупвания  и трансформации, 

формиращи нови тенденции. Изследва  пораждането на непознати 

до сега театрални практики, набелязва кризистни моменти и опити 

за преодоляваето им. "В подобна ситуация най-трудни за 

отстояване се оказват творческите избори на режисьорите, 

афиширали своите неоавангардни подходи в края на 80-те и 

началото на 90-те, еднакво отдалечени както от театралния 

мейнстрийм, така и от хибридните театрални стратегии на 

поколението, появило се след 1989 г. Те, естествено, търсят 

пътища за „ъпдейтване“ на техните подходи и начин на работа." (с. 

81) 

 И втората част на изследователския труд "Изпълнителски 

практики" респектира със солидна теоретична основа. Основните 

възгледи за акъорското изкуство са разгледани през призмата на 

няколко основни метафори, изкристализирали като емблематично 

присъствие в историята на световния театър: алюзията за 

организма и органичността през погледа на психологическия 

театър –  К. Станиславски, М. Чехов, Л. Страсбърг, в която 

акцентът е поставен върху "естествения, непресторен, безизкусен 

сценичен живот"; идеята на Крейг за свръхмарионетка, като 

сценична фигура, противостояща се на естествеността като 

изкуствена, „неодушевена“, символна; възгледа за актьора като 



биомашина - на Мейерхолд и футуристите; модерното 

превъплъщение на архи-метафората за играещия човек чрез 

изкуството на  клоунадата;  дистанцирането от образа по Б. Брехт 

чрез идеологизирания личностен коментар; фигурата на 

свещенодействащия човек - през опита на ритуалния театър в 

лицето на Гротовски, Барба, Шехнер; визията за актьора като 

пътешественик между културите като пресечна точка между 

идентичността и различието - според Питър Брук, Ариан Мнушкин 

и др. Следва важен коментар по повод прехода към 

перфомативния театър - "пърформърът-акционист е в основата на 

всяко появяване на сцена, но векове наред той е бил „скрит“ в 

ролята, която е трябвало да бъде изградена, и едва в авангардните 

и неоавангардни практики се разкрива неговата художествена 

самостойност, скъсвайки с театъра на репрезентацията и 

илюзията." (с. 133) 

 Николай Йорданов представя основни ориентири, 

определящи неговото изледване на изкуството на актьора: 

стратегиите и методите; стила маниера и почерка. Той прави 

точно, прецизно и задлъбочено разграничаване на понятията: стила 

съотнася към художествения израз, маниера – към социалната 

ангажираност на сценичното присъствие; почеркът ще бъде 

разбиран като уникалност на движенето на тялото и гласа, 

концентрацията - на психо-физическа енергия и др. От тук следва 

и открояването на тезата: "Стилът, маниерът и почеркът са 

понятия, чрез които осмисляме постепенното откъсване на актьора 

от историческата и социокултурната ситуация, в която живее, и се 

приближаваме до чистия феномен на неговото творчество." (с. 151) 

 Ще обърна внимание върху една, според мен, важна 

констатация, която прави Йорданов, определяйки появата на 

алтернативна на социалистическия реализъм методология на 

работа с актьора, характерна за началото и до голяма степен за 

целия период на социалистическия театър. Това явление е видяно 

едновременно в национален контекст и в контекста на театралната 

ситуация в останалите социалистчески страни. Той аргументирано 

доказва, че успоредно с актьорската практика на "вчувстването" в 

образа се очертава и една друга, алтернативна тенденция, която 

възниква въз основа на ексцентриката: "този модел на актьорско 

поведение, без да бива дори осъзнат неговия авангарден произход, 

се среща в целия източен блок, независимо от идеологическото 

клеймо върху него, явявайки се своеобразна опозиция на 

академичния метод и стил на актьорска игра." (с. 165)  

 В следващите глави изследването се насочва към преглед на 

режисьорските практики в България, опеделящи различни 



стратегии на работата с актьора. Откроени са търсенията на 

Маргарита Младенова и Иван Добчев в "Сфумато", на Стефан 

Москов, на Възкресия Вихърова. След като е очертал полето на 

режисьорските идеи за изкуството на актьора, Йорданов се 

фокусира върху индивидуалната практика на няколко актьорски 

индивидуалности. Изборът му ги откроява като представители на 

различни актьорски поколения, като изразители на определени 

естетически тенденции, както и на свой собствен актьорски 

почерк.  

 Третата част на изследването "Уловени мигове от сцената" е 

своеобразно приближаване на оптиката на изследователския 

подход на Йорданов - от общата основополагаща теоретична 

основа към вникване в живия организъм на спекткъла. Чрез 

рецензентската практика той допълва и конкретизира анализа си на 

постановъчните и актьорски стратегии в подкрепа на твърденията 

и обощенията си от предходните две глави. 

 

 В края на рецензията бих искала да направя едно обобщение 

- преди всичко става дума за пионерска работа по полагане на 

основите и структурирането на научен подход към един 

неизследван, продължителен период от най-близката до нас 

история на българския театър. Полагането на тези основи дава 

възможност за надграждане на нови проучвания и анализи. 

Очевидна е широката база на натрупаните познания, която 

изследователят селекционира, анализира и преработва в 

творческата лаборатория на научната си работа. Можем да 

откроим като принос стабилната теоретична основа, върху която 

той провежда своите анализи. Авторският подход на изследването, 

изразен най-вече чрез убедителното извеждане на тезите, разкрива 

едно важно качество - Йорданов открива явленията в движение, 

проследява тяхното оформяне, отделяне, обособяване в тенденция 

и развитието й. Бих искала да обърна внимание и върху умението 

да се обхване цялото с отдалечен, обобщаващ поглед, който дава 

широк и уедрен обхват на наблюдението и същевременно вниква в 

детайлите, съставляващи  сложността и нюансите. Като резултат е 

откроено същественото, самата същност на явленията и тяхното 

място в общата цялост.   

 Това изследване има фундаментален характер, тъй като 

изгражда една цялостна картина на театралните процеси, 

поставени в контекста на променящата се във времето социална и 

театрална ситуация. Приносен характер има и откриването на 

точното място и значение за всяко от явленията в разглежданите 

области на режисурата и актьорското изкуство, което представлява 



особена трудност. От тук нататък, с приближаването на 

изследователската оптика към самите обекти, Йорданов успява да 

открои същностното за тях и да го очертае синтезирано и 

отчетливо. Способността му да изследва процеси представлява 

своеобразен център и на анализа на постановките. Навсякъде 

можем да открием итерес към темата за времето - в социален, 

екзистенциален, универсален, философски план. И ако рецензиите 

за "Стари времена" от Харолд Пинтър и за "Аркадия" от Том 

Стопард се вглеждат във феномена на самото протичане, в 

понятието за космическо и за субективно протичащо време, в 

анализа на други спектакли погледът е обърнат към съпоставката 

между класиката, разбирана като "отминало" време и новия прочит 

през гледната точка на днешния ден. В трети случаи времето е 

видяно в реалното му измерение на протичащ живот в едно 

социално регламентирано пространство, разпъвано от драматични 

противоречия. Този съществен интерес към времето, обединяващ 

анализа на избраните спектакли, е вътрешно свързан с цялостния 

аналитичен подход на изследователския труд, в който Йорданов 

разглежда театралните трансформации в тяхното изграждане и 

протичане във времето. Именно този усет към движението на 

всички нива на изследването създава неговата задълбоченост и 

широк хоризонт. 

 

 Въз основа на посочените постижения на изследователския 

труд на проф. д-р Николай Йорданов убедено препоръчвам да му 

бъде присъдена научната степен Доктор на изкуствознанието. 

 

 

30. 07. 2016                                      Подпис: 

                                                         (проф. д.и.н. Анна Топалджикова) 

 


