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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф., д. изк. РОМЕО ПОПИЛИЕВ 

 от ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА  при БАН 

 

на ДИСЕРТАЦИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ  НА  

НАУЧНАТА СТЕПЕН ДОКТОР НА ИЗКУСТВОЗНАНИЕТО 

на проф., д-р НИКОЛАЙ ГОРАНОВ ЙОРДАНОВ: 

ТЕАТЪРЪТ В БЪЛГАРИЯ 1989-2015. 

ПОСТАНОВЪЧНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ 

 

Дисертацията на проф., д-р Николай Йорданов „Театърът в България 1989-2015. 

Постановъчни и изпълнителски практики” е завършващ етап от негови продължителни 

научни изследвания, съсредоточени върху проблеми на театъра в България през 

периода от началото на Прехода почти до днес. Това са организацията на театъра и 

динамиката на съставите, написаните и играни текстове за театър през това време, 

репертоарните стратегии, общият културно-политически контекст и културната 

политика на държавата през периода. Тази широка театрална панорама си заслужава да 

бъде завършена тъкмо с разглеждането на постановъчните и изпълнителски практики у 

нас, тъй като същинското оживяване и съществуване на театъра се състои в самата му 

сценична нагледност. Освен дългогодишния изследователски интерес на автора към 

живия театър, а впрочем и към неговата история, на която той също е посветил редица 

трудове и статии, следва да отбележим и неговата основна роля в организацията на най-

големия международен театрален фестивал у нас „Варненско лято”, който всяка година 

събира едни от най-значимите театрални събития, създадени у нас и извън страната. 

Така че интересът към историята на театъра, към организацията на неговото дело и към 

живата му практика се обединяват сполучливо при Н. Йорданов и намират присъщия 

му спокоен, обстоен и задълбочен научен подход. 

Още в началото на своя дисертационен труд, в частта, отнасяща се до 

постановъчните практики, авторът поставя въпроса за постановката, обхващайки 

понятието в неговия исторически и съвременен смисъл: от изобщо пласирането на 

текста за театър в триизмерното пространство на сцената, през метода и системата на 

нейното изграждане, до перформативния обрат в театралната практика, започнал от 

втората половина на ХХ век, в който преобладава хибридност и интердисциплинарност 

на похватите. Донякъде по аналогия с широко наложилия се термин „постдраматичен 

театър”, авторът налага сполучлива негова конкретизация, наричайки съвременния 

театър пострежисьорски. Разбира се, все още режисьорски, но вече не напълно и дори 
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съвсем не само такъв. Всъщност Йорданов оставя предимно да плува в относителна 

свобода в съзнанието на читателя въпросът доколко може да съществува теория на 

театралната постановка. И отново срещаме едно сполучливо негово определение на 

постановката като „временна постройка” и навременната му уговорка, че „театралната 

митология”, която е успяла да изгради съответната постановка, без това непременно да 

означава широк зрителски и дори медиен успех, неизбежно влияе върху оценката за 

нейната историческа значимост. Както отбелязва авторът, „революционните” театрални 

постановки обикновено биват признавани години по-късно и като цяло те не са много 

на брой.  Н. Йорданов умее както точно да намира определението и да описва дадения 

артефакт или театрален процес, така и да оставя място за тяхното разбиране, допълване 

и разширяване от страна на реципиента на текста. 

Промените в случването на постановъчните практики у нас авторът вижда на 

няколко етапа: в отделните по-свободни творчески пробиви, извършени в т.нар. 

„социалистически театър” преди 1989 г. и в последващите три „революционни вълни”, 

които нарича „игри между автентичност и симулативност”, „нарастващо 

предпочитание към личностното присъствие”, а по-късно – излизане отвъд авторитета и 

навлизане в териториите на документализма и интердисциплинарните перформативни 

практики. Йорданов подчертава, че постмодерната епоха деконструира и размива 

границите на театъра и другите изкуства, снема въпроса за художествената уникалност 

и проблематизирането на опозиции като художествено/ нехудожествено, фикционално/ 

реално, живо/ медийно, човешко/ машинно и др. Разбира се, прекратява се и 

императивът на метода, което, въпреки вече историческата му обреченост, води и до 

някои отрицателни последици, а в някои случаи дори до регрес към „системата на 

звездите” и дори авторът поставя условна граница на това явление около 2010 г. 

Вероятно проблемът е, че каквито и промени да настъпват с настоящето, нищо от 

миналото не може да бъде напълно прекратено и двете „времена” остават вгледани 

едно в друго с учудване, недоверие, но и (само)принудена търпимост. В частта за 

постановъчните практики са отбелязани всички значими режисьори за периода и 

тяхната работа в съответните театри и трупи. Като цяло през годините се забелязва 

едно движение от режисьорска свръхинтерпретация и авторски режисьорски театър 

към театъра на енергиите и осъзнатата пърформативност на театралния език. 

Преминавайки към частта на дисертационния си труд за изпълнителските 

практики през периода 1989-2015 г., т.е. за актьорското изкуство, Н. Йорданов поставя 
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разграничението между „стил, маниер и почерк”, поставено още от Р. Барт, като в 

случая определенията за почерк и стил са умишлено разменени предвид придобилите 

вече гражданственост значения на думите у нас. Така почеркът означава уникалността 

и първичността на реакциите на актьора, стилът - общият му художествен израз и 

насока, а маниерът – социалната му ангажираност и отношение. Това, че играта на 

актьора като цяло и във всяка отделна проява безусловно подлежи на анализ, разбиране 

и определяне обаче, не може да обезсмисли един друг основен извод и затова Йорданов 

прави уговорката, че въпреки всичко „феноменът на актьора остава обвит в 

тайнственост и мистичност”. 

Проследявайки исторически развитието на изпълнителските актьорски практики 

у нас, Йорданов започва с движението на актьорските стилове през ХХ век: появата на 

органичния актьор, на свръхмарионетката, биомашината, на дистанцирания актьор, на 

пърформъра-акционист, на екстатичния и ритуален човек, на интеркултурния 

пътешественик. Авторът отбелязва, че до 1989 г., поради доминацията на 

комунистическата идеология, в играта на актьора са се промъквали само отделни 

фрагменти от някои методи и театрални възгледи, които официално не са били 

допускани. Но дори и официозно прогласеният метод на Станиславски остава 

предимно в сферата на пожеланията, а и Брехт е усвояван най-вече чрез практиката на 

съветския театър. С Прехода в актьорската игра навлизат хипернатурализмът, 

документализмът, реалити-естетиката с нейния реално протичащ живот вместо 

търсенето на превъплъщение, или ироничната деконструкция вместо коментара. 

Въобще, разбирането за актьора – респективно и за театъра – се е разширило до 

неузнаваемост и процесът продължава. 

Въпреки всичко обаче; въпреки това, че театърът може да се нарече вече 

„пострежисьорски”, актьорът, така или иначе, продължава да бъде силно обвързан с 

практиката на режисьора, или както и да наречем вдъхновителя на творческия състав и 

съответната постановка в момента. Едно от добрите качества на Николай Йорданов 

като изследовател е, че той притежава здравата логика, познанията и способността да 

класифицира убедително явленията и нещата, случващи се в театралното пространство, 

така също и здравото усещане за тяхната относителност. Твърде умело той 

характеризира и „портретите” на по-значимите актьори, участвали в по-знаковите 

събития на наша сцена през последните 25 години. Правят впечатление неговите 

лаконични, но точни определения. Например за Наум Шопов, който „стои между 
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присъствието и отсъствието от живота”, за Ицхак Финци – „играещият човек”, за 

Цветана Манева, с нейния интензивен вътрешен драматизъм, изпълнен с трагични 

интуиции. Отбелязана е още работата на актьорите М. Каварджикова, А. Атанасов, В. 

Ганев, Б. Велкова, В. Пенев, Св. Янчева, Сн. Петрова, Д. Донков, М. Куркински, Иво 

Димчев и др. Като цяло през двете десетилетия и половина интересът в актьорската 

практика постепенно се премества от свръхзадачата при изграждането на образа към 

напрегнатите моменти на изпълнението, към една автентичност. 

Последната част от дисертационния труд на Н. Йорданов обхваща анализи на 

някои от знаковите постановки за периода от 1989-2015 г. Това са спектакли на Ст. 

Камбарев, Кр. Спасов, Кр. Азарян, Б. Богданов, Ст. Москов, Л. Абаджиева, В. 

Вихърова, М. Младенова, Ив. Добчев и др. Въобще текстът на Николай Йорданов 

обхваща един немалък период от българския театър – последните 25 години – и това е 

едно твърде наситено откъм творчески събития и лица време, както и доста 

променливо, неустойчиво, динамично. Самият автор е съвременник и като театровед 

участник в процеса, а и организатор на театрален фестивал. Липсват условия за 

дистанция към станалото, за да може самата история да отсее значимото. Но Йорданов 

безспорно се е справил с тази задача и с трудностите, които тя предлага. Оттук насетне 

изследователите ще имат една добра основа, на която да се облегнат: с нейния общ 

поглед, класификации, точни оценки и анализи, които дава.  

Текстът на проф. д-р Николай Йорданов „Театърът в България 1989-2015. 

Постановъчни и изпълнителски практики” е безусловно подходящ за защита на 

дисертационен труд за доктор на науките, авторефератът също е в необходимите 

параметри и предава основното съдържание на дисертацията. С пълна убеденост 

гласувам с „да” за присъждането на проф. д-р Николай Йорданов научната степен 

доктор на изкуствознанието. 

 

Проф., д. изк. Ромео Попилиев 

 

13.08.2016 г. 
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