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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д. изк. Камелия Николова 

Институт за изследване на изкуствата, БАН / НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” 

 

за дисертационния труд  

Театърът в България 1989 – 2015. 

Постановъчни и изпълнителски практики 

на проф д-р НИКОЛАЙ  ГОРАНОВ ЙОРДАНОВ 

 

по процедура за  

присъждане на научната степен доктор на изкуствознанието 

 

Предложеният от проф. д-р Николай Йорданов дисертационен труд 

„Театърът в България 1989-2015. Постановъчни и изпълнителски практики” е 

продължение на обемното му по-ранно изследване „Театърът в България след 1989 

година. Обществени промени, културна политика, репертоар и драматургия”, в което 

той, както заявява и заглавието на текста, анализира промените в социокултурния 

контекст след политическата промяна в страната от края на 80-те, новите културни 

политики в областта на театъра, основните посоки и характеристики на развитието на 

българската драматургия и репертоарните стратегии на театрите и трупите през 

последните две и половина десетилетия. Така, след като вече подробно е проучил и 

представил тези важни полета на театралния живот у нас, в дисертационния си труд 

авторът се съсредоточава изцяло върху двата основни елемента на театралния процес – 

постановъчните и изпълнителските практики. Замислени като общо изследване на 

театъра в страната след политическата промяна двата текста са обединени в книга 

„Театърът в България 1989–2015“, издание на Института а изследване на изкуствата и 

Фондация „Хомо луденс”, която предстои да излезе от печат.  

Подобно цялостно проучване и представяне на постановъчната и 

изпълнителската практика у нас през последните двадесет и пет години се прави за 

първи път в българското театрознание. Съществуват вече немалко текстове, които 

анализират театралното развитие в страната през посочения период, но те правят това 

основно или през фокуса на режисьора и определящите процеси в режисурата или през 

отделни репертоарни стратегии и влияния на чужди драматургии. Пълно разглеждане и 

осмисляне на общата картина на постановъчната практика и на всички процеси и 

посоки в нея обаче все още липсваше до появата на този труд, така че това е и един от  

неговите безспорни приноси. Ако движенията и обратите в режисурата в съвременния 
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български театър от една или друга гледна точка и с една или друга изчерпателност все 

пак са доста коментирани, то изпълнителската практика, изкуството на актьора в най-

новата история на нашата сцена отдавна се нуждаеше както от цялостно проучване и 

анализ, така и от открояване и представяне на отделни ключови фигури. Значителна 

част от дисертационния труд е посветена на този много важен проблем, което го прави 

особено навременен и полезен и също трябва да бъде подчертано като негово 

категорично качество с приносно значение.  

Изследването е във внушителния обем от 280 страници. То се състои от две 

основни части, фокусирани съответно върху постановъчната и изпълнителската 

практика през коментирания период и една допълнителна трета част, в която Николай 

Йорданов прилага 15 свои рецензии, писани от 1989 г. до 2012 г. и коментиращи 

спектакли на определящи режисьорски и актьорски фигури, чиято работа и място в 

цялостната театрална картина са анализирани в дисертационния труд. Всяка от двете 

основни части е разделена на две глави с по няколко подглави и е придружена със 

списък на цитираната в нея литература.  

Заемайки се с един голям, многофасетъчен и трудно обозрим 

изследователски обект, какъвто е цялата съвременна постановъчна и изпълнителска 

практика в страната, важно научно достойнство на работата е, че тя си поставя ясна и 

максимално конкретно формулирана цел при неговото разглеждане: „да разкрие преди 

всичко логиката на театралния процес през последните 25 години като се установят 

континуитетите и дисконтинуитетите в сценичния език. Наред с това текстът се стреми 

да разпознае чрез отделни „флашове“ най-ярките имена и спектакли, имали решаващо 

значение за развитието на театъра през периода”, както заявява авторът й (стр. 5). С 

други думи – задачата на дисертационният труд е да очертае в едри щрихи цялостния 

профил на режисурата и актьорското изкуство в театъра в България през посочения 

период и да проследи философията на тяхното развитие, а не да направи изчерпателни 

реконструкции, представяния и анализи на отделните явления и личности в тях. 

Необходимо е да се каже и че това е една „история в движение”,  фиксираща и 

осмисляща продължаващи и актуални театрални процеси и събития, което е не само 

трудна изследователска задача, но е и сериозно предизвикателство за научната 

обективност на изследователя съвременник. Предизвикателство, с което Николай 

Йорданов се справя респектиращо. 

Първата част на дисертационния труд „Постановъчните практики” започва 

с една особено важна и необходима първа глава, озаглавена „Постановката като 
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самостоятелен обект на критически анализ“, в която авторът прави кратък, но точен 

преглед на историческите употреби на понятието „постановка” и специално на 

разбирането за него в различните периоди от историята на българския театър. То се 

появява при формирането на сценичното изкуство у нас в края на ХІХ век като аналог 

на френското mise en scène (поставяне на сцена) и подразбира пространствено-

визуалното възпроизвеждане на драматургичен текст на театралния подиум, преминава 

през схващането на театралните реформатори на ХХ век – Станиславски, Михаил 

Чехов, Лий Страсбърг, Брехт, Гротовски, че постановката преди всичко трябва да 

демонстрира метода, типа театър и начина на работа на режисьора и актьорския екип (в 

България, авторът уточнява, че по различни исторически причини това е най-вече 

методът на Станиславски или, след 1945 г., негов политически трансформиран вариант) 

и през последните десетилетия достига до представата за театрални форми и подходи 

отвъд традиционното сценично „поставяне” на драматургичен текст. Във втората глава 

„Постановъчните практики след 1989 г. Поколения и присъствия” е проследена 

хронологично самата постановъчната практика чрез нейните определящи тенденции и 

фигури като е анализирана ситуацията в режисурата преди 1989 г., през 90-те години на 

ХХ век и от началото на новото столетие до днес, т.е. през последните петнадесет 

години.  

Бих искала да откроя четири особено важни положения и изводи в първата 

част на работата, които имат приносен характер. Преди всичко това е ерудираното 

теоретично изясняване на въпроса за постановката и нейните трансформации през ХХ 

век и днес и умелото му прилагане към процесите в българския театър, чрез което те са 

не само описани и подредени във времето, но и са точно и лаконично дефинирани в 

контекста на съвременната театрална теория. Особено полезно за разбирането на 

случилото се в постановъчната практика у нас през последните десетилетия е и много 

находчивото обобщение на Николай Йорданов за „подкопаването” на понятието 

театрална постановка в европейски и световен контекст от две противоположни 

страни – от появилия се интерес към самия процес на създаването, реализирал се в 

експерименти с психофизическите възможности на актьора и от насочването към 

чистата събитийност на представлението, към спонтанността и автентизма на 

перформатимните форми, които в началото са наричани хепънинги, акции и т.н., а по-

късно са обобщени с термина пърформанси. Първите прояви на този перформативен 

обрат, случил се в европейската театрална практика като неовангардни, а по-късно и 

като постмодерни търсения през цялата втора половина на ХХ век в България по 
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определени исторически причини започват едва през 80-те години и стават все по-

широко присъстващи след политическата промяна. Николай Йорданов детайлно 

изяснява този процес чрез появата на нови независими формации (ТР „Сфумато”, 

„Театър на голия охлюв” към НБУ, Театър „Ла страда” и т.н.), развитията в 

режисьорските поколения и промените в театралния език. В първата част на своя 

докторски труд Николай Йорданов се придържа към вече утвърдените периоди и 

режисьорски поколения в българския театър след 1989 г. като ги потвърждава и 

обогатява с нови данни и анализи. Най-значими тук са неговото добре мотивирано 

заключение, че от гледна точка на постановъчната практика десетилетието на 80-те е 

по-скоро постепенно изчерпване на една трайна ситуация, установила се на нашата 

сцена още към края на 50-те години. Тя би могла да бъде определена като успоредно 

съществуване на официозен театър на социалистическия реализъм и различни 

режисьорски опити за неговото преодоляване и появата накрая на първи стъпки на 

постдраматичен театър. Точно това антагонистично съжителство, определящо 

театралния живот в годините на комунизма в България е прекратено и престава да бъде 

валидна опозиция след 1989 г. Безспорна заслуга на дисертационния труд е и 

въвеждането на едно ново определение в българското театрознание – пострежисьорски 

театър, което авторът предлага за да назове всички онези театрални форми и 

практики, особено силно разпространили се у нас през последните години, които или 

игнорират фигурата на режисьора (уличен, площаден, импровизационен театър) или 

той присъства в тях като фигура от постановъчния екип, но с променени функции – 

съавтор на драматургията на представлението, водещ на театралния процес и т.н. 

(съвременния танц, пърформанс арта и др.). 

Както вече казах, много полезна и навременна е втората част на 

дисертационния труд, озаглавена „Изпълнителските практики” и поставяща си за цел 

да очертае цялостната картина на актьорското изкуство у нас след политическата 

промяна и да открои основните тенденции, актьорски стратегии, индивидуални  

почерци и емблематични фигури. Категорично постижение на автора, както с научно, 

така и с приложно значение, е теоретичната първа глава „Актьорът между феномена и 

историята”, която се заема да представи основните възгледи за театралното и, в 

частност, за актьорското изкуство. Започвайки от Дидро, който първи поставя пред 

изпълнителя базисната дилема за вчустване в образа или за рационална дистанция към 

него, Николай Йорданов проследява, коментира и подкрепя с примери от актуалната 

театрална практика други основополагащи схващания за актьора като теорията на 
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Майкъл Кърби за присъствието или отсъствието на актьорска игра в представлението; 

методологията на Брехт, базирана върху „жеста на показването” и систематизациите на 

актьорските стратегии на Бърт О. Стейтс, който обобщава, че при актьора независимо 

дали използва определен метод или не винаги става въпрос за „жест на показване”. 

След като изяснява двете основни понятия в работата на актьора стратегия и метод, 

Николай Йорданов предлага и находчиви и работещи дефиниции за три други 

определящи понятия, свързани с изкуството на актьора -  стил, маниер и почерк. Най-

общо определението му за тях би могло да бъде обобщено така: Стилът е приобщаване 

на актьора към определен регистър от театралния код на една или друга епоха, но също 

така е уникален артистичен израз на изпълнителя (като  с навлизането на режисьора на 

преден план излиза методът и типът театър, който той иска да наложи и все повече 

започва да се говори за тип актьорска игра, а не за стил, след което и методът е 

подкопан от постмодерната ситуация), маниерът се отнася към социалната 

ангажираност на сценичното присъствие на актьора, а почеркът е свързан преди всичко 

с уникалността на неговите движения, мимики, жестове и интонации. Именно това са 

понятията, чрез  които улавяме и класифицираме актьорското изпълнение/присъствие 

като чист феномен.  

Втората глава „Развитие на изкуството на актьора в България” прави 

кратък преглед на наследството в това отношение като констатира че, независимо от 

опитите за налагане на метода на социалистическия реализъм в актьорската игра от 

края на 40-те до края на 80-те години става въпрос по-скоро за наличие на плеяда от  

индивидуални таланти и като цяло разностилие в актьорските изпълнения. Важно 

качество на тази част от изследването е внимателното проследяване и анализът на 

възникналите след политическата промяна центрове около отделни режисьори и 

открилите се възможности за обучение на актьора и усвояване на нови театрални езици 

„извън императива на метода” на психологическия реализъм, включително и чрез 

завръщане към неговата „истинност”. Принос на текста са и селекцията на 15 ключови 

актьорски фигури (Наум Шопов, Ицхак Финци, Цветана Манева, Илка Зафирова, 

Атанас Атанасов, Валентин Ганев, Мария Каварджикова, Владимир Пенев, Бойка 

Велкова, Светлана Янчева, Жорета Николова, Снежина Петрова, Деян Донков, както и 

актьорите, откроили се основно със своите соло-изяви Мариус Куркински и Иво 

Димчев) и представянето им чрез кратки, но ударно точни и професионални мини-

профили. 
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Ценни приложения към изследването са третата част „Уловени мигове от 

сцената”, обединила рецензии на автора, писани от 1989 г. до 2012 г. за спектакли на 

определящи режисьорски и актьорски фигури през разглеждания период, които носят 

автентизма на непосредствената критическа реакция, както и обширната библиография  

с целенасочено цитирани най-вече на първични източници (интервюта с режисьори и 

актьори, публикувани основно в сп. „Homo Ludens”). 

След всичко казано дотук е ясно, че предлаганият дисертационен труд 

„Театърът в България 1989-2015. Постановъчни и изпълнителски практики” е много 

навременно, задълбочено и полезно изследване, което притежава всички необходими 

качества за да бъде присъдена на неговия автор проф. д-р Николай Йорданов научната 

степен доктор на изкуствознанието. Като член на научното жури ще гласувам 

положително. 

 

София, 11 август 2016                                 Реценент:  

                                                                         Проф. д. изк. Камелия Николова 
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