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Становище от проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева 

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 

 

Дисертационният труд на проф. д-р Николай Йорданов „Театърът в България 1989 - 

2015. Постановъчни и изпълнителски практики“, проследява и анализира пътя на 

българския театър в двадесет и пет годишния период от падането на Берлинската стена 

до днес. Изследването върху процеса на преминаване авторския режисьорски театър 

към театъра на енергиите и перформативността на съвременната българска сцена и 

уточняването на континуитетите в развитието на сценичния език е разположено в 280 

страници, структурирано в две основни части, разделени на три глави. Йорданов е 

избрал тази стурктура, за да може най-убедително да предложи и защити своите 

хипотези за историческата логика в развитието на театралната режисура и актьорското 

майсторство в днешна България. 

Методологията му е не само интердисциплинарна, съчетаваща историографския и 

театроведско аналитичния подход, но и в най-добрия смисъл на думата, еклектична, 

ориентирана към поливариантността на съвременния сценичен език и артистични 

практики. В този контекст особено силно впечатление прави защитената амбиция на 

автора да разкрие логиката на театралния процес у нас през последния четвърт век чрез 

ясно дефинирани понятия. Изработването на прецизен понятиен апарат, базиран върху 

забележителната ерудиция на Йорданов, демонстрирана от референциите, в 

теоретичните части на текста, е един от най-значимите приноси на този труд. Разбира 

се, очертаването на творческите профили на емблематичните фигури в най-новия ни 

театър, както и пулсът на времето, уловен в театралните рецензии, които съставят 

третата част на текста, имат своето значение на исторически свидетелства. И все пак, 

въвеждането и утвърждаването на теоретично обосновани понятия, адекватни на 

актуалните развития, е постижение от по-висок ранг, защото чертае нови посоки за 

нашето театрознание и културологични изследвания.  

Йорданов  трасира пътя на българския театър от последните двадесет и пет години от 

гледна точка на три революционни вълни, последвали политическите промени от 1989: 
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Първата, започнала с откриването на нови театрални езици през 90-те; втората, 

очертала параболата автентичност – симулативност в началото на 21 век и третата, 

лансирала актуалните в момента интердисциплинарни перформативни форми, 

основани, от една страна върху силно личностното присъствие, а от друга – върху все 

по-осезателен документализъм. 

Построеният със завидна логика текст, навлиза в конкретиката театралния процес у нас  

и разкрива неговите причинни връзки винаги след ясни теоретични уговорки и точни 

исторически позовавния. Този подход дава възможност постановъчните практики в 

най-новия български театър да бъдат изследвани в дълбочина, без да се потъне в 

излишна обстоятелственост. Акцентът на изследването е поставен върху театъра, 

произлязъл през втората половина на 20 век от неоаванграда и постмдернизма и 

разположен извън традиционния модел на представяне на драматургичния текст. Това 

са авторският режисьорски театър; перформативните форми,  представленията, 

разчитащи изцяло на взаимодействието с публиката и т.н. Обърнато е специално 

внимание върху динамиката на взаимодействие между театралните революции и 

театралния мейнстрийм, т. нар. драматичен театър. Йорданов извежда докрай анализа 

на тази тенденция и ѝ придава стойността на своеобразна поанта в самия край трета 

глава, разглеждайки „Хамлет“ на Явор Гърдев в Народния театър като „своеобразно 

обощение на най-доброто от авангарда и мейнсртийма в българския театър“ (с. 272). 

Творчеството на актьора в новия български театър, на което е посветена втората глава, е 

проблематизирано посредством исторически наложилите се понятия стратегия, метод и 

почерк. Воден от амбицията да се приближи до чистия феномен на актьорското 

творчество, във втората част на втора глава авторът очертава индивидуалните профили 

на актьорите,  емблематични за българския театър след 1989 г. и формирани от 

постановъчните стратегии на водещите режисьори от най-новото поколение. Въз 

основа на това профилиране, Йорданов дефинира новия реализъм в българския театър, 

„клонящ към една  преекспонирана хибридност между театралност и анти-театралност 

в актьорското поведение“ чрез автентичното преживяване на ситуацията, което в 

следващия миг се оглежда в ироничната дистанцираност на актьора. 

Структурата на трета глава, озаглавена „Уловени мигове от сцената“ се отклонява от 

теоретичния характер на предходните две, но за сметка на това дава отлична 

възможност да се проследи конкретиката на процеса. В нея са разположени в 
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хронологическа последователност рецензии за петнадесет основополагащи за периода 

спектакъла, създадени между 1989 и 2012, на различни водещи български сцени. Тук са 

разгледани и сценичният прочит на класиката („Женитба“ на Гогол във вариантите на 

Стоян Камбарев, МТ, 1989; и Лилия Абаджиева, Сатиричен т-р, 1998), и търсенето на 

мост(ове) към нови духовни пространства („Камината“ от Маргарит Минков, на 

Крикор Азарян, НТ), и опитът да се запечата изплъзващото се време („Стари времена“ 

от Пинтър, на Николай Поляков, Т-р 199), и усещането за тоталното зло („Свекърва“ от 

Страшимиров, на Бойко Богданов, Малък градски т-р зад канала), и пълният отказ от 

интерпретация на текста („Майсторът и Маргарита“ на Теди Москов, ТБА и Т-р „Ла 

страда“), и безкрайността на означаването в спектакъла, който се случва от множество 

гледни точки към сцената („Индже“ на Възкресия Вихърова, НБУ и „Т-р на голия 

охлюв“), и рефлексията върху постмодерната действителност („Дон Жуан“ от Молиер 

на Александър Морфов, НТ), и автентичното живеене на сцената („Човешко, твърде 

човешко“ на ТР „Сфумато“), чак до вече споменатия „Хамлет“ на Галин Стоев в 

Народния театър, който Йорданов определя като „едно от най-големите постижения в 

българските сценични интерпретации на Шекспиров текст до този момент“ (с. 274), за 

да оформи пълната картина на българския театър от последните 25 години. Видял го е, 

осмислил го е и го е разказал в контекста на големите театрални търсения на границата 

между двете столетия. 

Написан със завидна прецизност и яснота на изказа, трудът се характеризира с 

комуникативност и ясно изразен авторски стил. В момента е под печат и предстои да 

излезе, като част от монографията „Театърът в България 1989–2015“. 

Пред вид на всички изтъкнат по-горе научни качества на текста, който представлява 

значим за българското театрознание научен труд, убедено предлагам на уважаемото 

Научно жури да присъди на проф. д-р Николай Горанов Йорданов научната степен Доктор 

на изкуствознанието.  

 

14.08.2016 г. 

Варна 

Проф. д-р И. Братоева 
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