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Становище  

за дисертационния труд на проф. д-р Николай Горанов Йорданов 

„Театърът в България 1989 – 2015. Постановъчни и изпълнителски практики“ 

за присъждане на научната степен доктор на изкуствознанието  

 

І. Данни за процедурата 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита на разширено 

заседание на сектор Театър на Института за изследване на изкуствата, проведено 

на 11.11.2015 г. Материалите по процедурата са предоставени в законно 

установения срок. Всички изисквания са спазени.  

ІІ. Данни за кандидата 

Проф. Николай Йорданов е сред най-утвърдените специалисти театроведи, за 

когото спокойно може да се каже, че обединява с дейността си всички звена, в 

които се изгражда и наблюдава театралната култура у нас: той е старши научен 

сътрудник в Института за изследване на изкуствата, преподавател в НАТФИЗ и 

НБУ. Редактор е на специализираното списание „Homo Ludens”. Наред с това 

Николай Йорданов е и изпълнителен директор на престижния Международен 

театрален фестивал „Варненско лято” – важно погранично поле на дейност, на 

което се срещат рефлексиите за театър с театралното събитие. 

ІІІ. Описание и характеристика на научния труд 

Изследването на проф. Йорданов за постановъчните и изпълнителските 

театрални практики в България от 1989 г. до 2015 г. респектира със своята 

мащабност, с плътния анализ, който преминава умело между понятийните 

разночетения, детайлите, сравненията и общите перспективи. Със своите три 

части (постъновъчни практики; изпълнителски практики; свод от единични 

критически прочити на спектакли) работата представлява втори етап от общия 

проект на автора за театъра в България през периода. Първият етап изследва 

социокултурния контекст на театралните явления, развитието на драматургията 

и динамиката на процесите в театъра като институция. По такъв начин 
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настоящият труд – самият той цялостен и завършен като постановка и 

изпълнение – допълва общата картина за развитието на българския театър от 

последните десетилетия. Характеристиките на предмета на наблюдение правят 

това постижение още по-внушително: става дума за период, който създава 

впечатлението за разгръщане на един „театрален Вавилон“ (с. 16): с разрояване и 

смесване на театралните езици, на творческите концепти, на социалните 

ценности и културните кодове. Как функционира тази небивала досега в 

българския културен живот динамика, как работят обвързаностите с традицията, 

на кои места се осъществяват прекъсванията, как се изгражда онази 

процесуалност, която можем да мислим като сегмент от театралната история – 

това са част от основните въпроси, които поставя работата на Николай 

Йорданов. 

Във връзка със заявката за подобна пълнота ще си позволя кратко отклонение. 

Някога редица от хуманитарните институти в системата на БАН са били 

създадени с основна цел да напишат академична история в съответната област. 

Но точно когато определени натрупвания на суровия материал за писане на 

история са вече налице, настъпват предусещания за скепсис спрямо „големите 

разкази“ и постепенно голяма част от академичните колективи изоставят идеята 

за писане на история като утопична или като несъвместима с новото време. 

Подобен отказ обаче е показателен не за духа на времето в глобален план, а за 

нашите собствени несигурности и обърквания. Писането на история е 

необходимо не в един телеологичен план, не като векторна величина, която да 

показва извеждането от един етап на развитие към друг. Писането на история е 

от изключителна важност в качеството му на археология на възприятията, като 

артикулиране и изучаване на нагласите, които си поделя (но и чрез които 

комуникира) едно общество. Писането на история е от значение не в качеството 

си на норма и абсолют, а като следа, която стабилизира следите. При това в 

случая с историята на театъра се прибавя и обстоятелството, че природата на 

представлението е особено крехка и неустойчива по отношение на възможността 

да бъде запазено и съхранено като памет.  



3 
 

В изследването на Николай Йорданов много добре проличават точно тези 

нагласи. Смятам, че то – наред с останалите си постижения – успява да ни убеди 

в необходимостта от създаване и съществуване на подобна панорамна история, 

независимо от това, че имплицитно носи в себе си споменатия скепсис. Особено 

ценно е това, че наред с качеството си на справочник, наред с функцията си на 

широкообхватен корпус от задълбочени анализи на явленията, тази разработка 

набелязва плътни рецептивни хоризонти, за чието създаване изследователският 

субект играе ролята на сонда. Така стигаме до една характерна особеност на 

работата: тя отлично съчетава историческите възстановки и критическия поглед. 

Тук нямам предвид само третата част, озаглавена „Уловени мигове от сцената“, 

която събира петнадесет рецензии за отделни спектакли от периода, а оптиката 

на изследването, която включва днешния ден като сетивност, в която проблясва 

разбирането. 

Теоретичните подстъпи към първите две части са много ценни и необходими. В 

първата част са разгърнати уточнения към понятието за постановка. Показано е 

убедително, че да се говори за постановка е най-напред исторически адекватно, а 

след това и удачно с оглед на протичащите процеси в българския театър: във 

връзка с мисленето за представлението като процес и перформативна 

жестикулация, като съзнание за обитаването на театралното произведение на 

територията на временното и неустойчивото, както и във връзка с 

преоткриването на вътрешната автономност на театралното произведение. Във 

втора глава като теоретичен подстъп са разработени понятията „стил“, „метод“, 

„тип актьорска игра“, „почерк“, „маниер“ – те са щрихирани в исторически 

разрез от 19 век насам (141 сл.), като разгърнатото сравнение с понятийното 

присъствие в литературната наука е продуктивно и очертава добре спецификите 

на театралното. Тези подглави са важни не просто като теоретичен фуднамент. 

Чрез тях се очертават „сюжетите“ в разработката. Примерен сюжет от първа част 

е ключовото разграничаване между „театъра на процеса“ и „театъра на 

продукциите“ (с. 12), независимо от това, че в хода на историческия разказ това 

разграничение (подобно на множество други) ще бъде снето в своята 
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опозитивност. Примерен сюжет от втора част е набелязването на пътищата, по 

които се стига до промяна „в съдържанието на понятието артист“ (с. 188). 

Съществуват обаче и други понятийни звена, които работата използва активно в 

разгръщането на своя разказ. Такава е представата за поколение (също 

исторически конструкт), от която тръгва например разбирането за театъра на 90-

те години като среща на поколенията (56). Това е едно от местата, на което 

проличава особено добре колко е чувствителен текстът на работата по 

отношение на усещането за протичащо време. Най-напред очертаването на 

поколенията става не с таксономични намерения, не с идеята за някаква 

подредба, а заради очертаване на времевите моменти, тенденции и доминанти; 

след това в говоренето за поколения се налага впечатлението за 

интерференциите между тях – както на непосредствен обмен на творчески 

импулси, така и на взаимодействие в контекста на традицията, своеобразно 

унаследяване между поколенията; и, в записа на една символно последна сметка, 

конструктът на поколенията присъства в мисълта за края, както е например в 

проникновените наблюдения на последните Чехови спектакли на Крикор Азарян 

(92-93).  

В първа и втора част изследването откроява съответно спецификите на 

отделните режисьорски и изпълнителски индивидуалности и творчески групи, 

очертава тенденции и извежда типологии, като набелязва същевременно и 

пътища на тяхната конвергенция, дори настоява, че типологиите имат смисъл 

само в своето взаимно допълване или дори снемане. Пример за това е 

типологически изведената разлика между алегоричния театрален език и 

енергетичния поток от образи и жестове (71) – разлика, която е набелязана, за да 

се релативира.  

Подобно набелязване и релативиране на разликите присъства и при съвсем 

деликатно проведеното разграничение на няколко подпериода: на 90-те години с 

характерното карнавално смесване на театралните езици, гледни точки към 

театъра – време на динамични промени, което превръща българската (театрална) 

сцена „палимпсест от стилове, подходи и видове театър“ (78); годините от 
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първото десетилетие на ХХІ век с наложилия се „нов консерватизъм на средата“ 

(79), в условията на който всеки творец трябва да положи съществени усилия, за 

да запази своята индивидуалност; новата социална и политическа активност от 

началото на второто десетилетие на ХХІ век (116), което води до 

задълбочаването на опозицията алтернативен – институционален театър. 

Смятам, че това последователно конструиране и разколебаване на разграничения 

и делитбени линии (своеобразна деконструираща практика) е особено 

характерно и ценно в работата на Николай Йорданов, а също и един от 

моментите, които отличават разработката от традиционното писане на история. 

Във връзка с изграждането на плътността на работата е показателно например 

това как отделните три подпериода само отчасти съвпадат спрямо откроените 

„три революционни вълни в театралния живот след промените“ (125), описващи 

явленията вече не като артефакт, а като чисто театрален концепт. 

Към достойнствата на работата на проф. Йорданов трябва да бъде посочено и 

контекстуалното обвързване в целостта на „Театъра в България“ на режисьорите, 

работещи в чужда културна среда, на гастролиращите и работещите по 

конкретни международни проекти. Много добре е акцентирано какво точно носи 

това взаимодействие на контекстите, например преоткриването на респекта пред 

драматургичния текст у Галин Стоев във връзка с работата му във 

френскоезична среда (106). – На това място бих искал да демаскирам скрито 

присъстващия голям компонент в разработката – публиката или по-точно 

активният рецептивен фон, в който режисьорите и изпълнителите, тоест 

инстанцията на произвеждащите, също присъстват като възприематели, а 

създадената от тях продукция е рефлекс на възприетото. Текстът на работата 

носи дълбоко съзнание за това. Ето само още един пример в това отношение: 

когато проследява парадоксалното, но трайно проявяващо се съчетаване на 

импровизационния театър от 90-те с традиционния модел за представяне на 

българското (въз основа на „Хъшове“ на Ал. Морфов, „Сътресение“ на 

Куркински, „Възгледите на един учител за народното творчество“ на Камен 

Донев), Николай Йорданов довежда анализа до това какъв образ на публика 
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очертава подобно свързване (90). Защото абстракцията на публиката е мястото, 

на което понятието произведение все още е възможно да съществува. 

Прави впечатление, че втората част започва историческия разказ за 

изпълнителските практики още от времето между световните войни. – Този ход 

на асиметрия спрямо представянето на постановъчните практики е направен, 

струва ми се, заради необходимостта да се опишат усилията и условията за 

налагане и преодоляване на психологическия реализъм по митологизираната 

Системата Станиславски и в същото време да се изведе наблюдението (защитено 

и „свидетелски“ от различни гледни точки, например изказването на Вили 

Цанков – с. 157), че практически не съществува никаква Система Станиславски в 

България. С други думи, тук отново откриваме деконструираща процедура, 

която преминава през много внимателна работа с непосредствения материал, с 

митичния разказ отвъд питането за истината/неистината.  

За това колко е подходящо и въздействащо включването на самостоятелна част с 

единични рецензии, писани по времето на появата на отделните спектакли ще 

посоча една аналогия от критическия отзив за „Свекърва“ по Антон 

Страшимиров на Бойко Богданов. Николай Йорданов отбелязва, че ситуацията, в 

която се развива театърът и изобщо културата в България днес (1995 г.), напомня 

годините след І Световна война в Германия в условията на хиперинфлация и 

продължителното отшумяване на експресионизма (223 сл.). На това място 

чувствителността за времето придобива допълнително измерение в детайла при 

засичането на духа на времето с духа на мястото за създаването на една 

„произвеждаща“ среда – среда, която сама поставя, сама изпълнява и оглежда 

театъра на всекидневието. 

ІV. Научни приноси 

Започвам с това, което е очевидно: разработката на проф. Николай Йорданов има 

несъмнен принос като цялостно изследване на театъра в България от 1989 г. 

насам. Изследването се отличава с богата информативност, съчетана с различни 

анализационни и интерпретаторски практики. 
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Друг принос представлява оригиналното съчетаване и взаимното допълване на 

исторически и критически разказ – перспективи, които обикновено се мислят 

като несъвместими.  

Търсенето на характерното за българския театър през периода става 

преимуществено чрез разполагането и анализирането на погранични явления и 

на интерференциите между тях, а не на „чисти“ случаи (за сравнение например 

анализът на работата на ТР Сфумато – с. 43). 

Във връзка с горния принос трябва да се отбележи и един следващ: 

наблюденията в изследването обръщат внимание на „празните места“ в 

решенията на постановката и изпълнението (например в постановъчните 

конструкции на Леон Даниел – с. 59). В този смисъл смятам, че трудът е 

рецептивно ориентиран, независимо че не го заявява експлицитно. А подобна 

ориентация е също принос в контекста на едно трайно доминирано от 

продукционната естетика изкуствознание.  

Авторефератът отговаря на съдържанието и отбелязва напълно точно 

основните тези и проблеми в работата. Впрочем далеч по-скромни разработки 

биха били по-щедри в отброяването на своите приноси. Но това, смятам, е не 

заради изследователската скромност на проф. Йорданов, а във връзка със 

стремежа му да оттегли себе си като наблюдаващ субект от цялостната тъкан на 

изследването, за да доведе свидетелското единствено до оптика, до комплексна 

сетивност, върху която е възможно да се изгради максимално плътен, 

интензивен, формиран през десетилетията възприемателски опит. 

V. Заключение 

Въз основа на изключителните качества и безспорния приносен характер на 

работата на проф. Николай Йорданов предлагам на уважаемото научно жури да 

присъди на нейния автор научната степен доктор на изкуствознанието. 

 

11 август 2016 г.      доц. д-р Борис Минков 


