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Дисертацията на проф. д-р Николай Йорданов съчетава две  

изследователски задачи. На първо място е посоченият в заглавието фокус, 

който цели да огледа и осмисли постановъчните и изпълнителски практики 

в българския театър в годините след радикалната социо-политическа 

промяна, настъпила през 1989 г. Втората амбициозна задача е обвързана с 

усилието да се погледне на театралната дейност през оптиката на обновен 

теоретичен опит, който да позволи да се разсъждава спокойно и обективно 

върху динамиката на процесите. Авторът се е справил успешно с този 

проблем и е подчинил своето изследване на добре балансирана 

методология, която историзира един период като го осмисля през фокуса 

на прецизен теоретичен апарат. В това отношение дисертацията има 

подчертано приносен характер. Първото и най-важно знание, което 

изследването предлага е панорама на българския театрален живот в 

посочения период, видяна през призмата на двете основни сценични 

професии (режисьорската и актьорската). Тук Н. Йорданов активно 

прилага както задълбочено си разбиране за връзките между епохите и по 

този начин проучва онова, което той си поставя за цел още в началото – да 

прояви континуитетите и дисконтинуитетите в българския театрален 

живот. Благодарение на подготовката си на историк, той успява да 

разгърне картина на постановъчните и изпълнителски практики след 1989 

година, която не би могла да бъде постигната без знание за артистични 



логики, дали своето отражение (като продължение или като отрицание) в 

нова среда. Тази подход е приложен и в двата дяла на дисертацията, които 

проучват съответно режисурата и актьорското изкуство. Нужно е да се 

оцени и приносното значение на теоретичните части, които предхождат 

тези два дяла. С умение да синтезира най-значимото от класическите и 

съвременни разбирания за сценично изкуство, Н. Йорданов нюансирано 

разграничава традиционните постановъчни практики и нахлулите нови 

форми, които променят театралния пейзаж и изискват апарат за анализ и 

коментар. Той изследва термините „постановка“ и перформативна 

практика, за да открои спецификата и различията, които се съдържат зад 

едно или друго определение. В същата изследователска логика: 

„Проблематизират се две основни понятия в работата на актьора – 

„стратегия“ и „метод“, както се предлагат и работни дефиниции за други 

базисни понятия, свързани с актьорското изкуство – „стил“, „маниер“ и 

„почерк“. (стр. 11 от Автореферата) Чрез това избистряне на теорията се 

открива нова перспектива за обхождане на театралната практика, тъй като 

дисертацията последователно върви към целта си – да обхване максимално 

широко разнообразие от сценични прояви и да ги осмисли в актуален за 

съвременността интерпретационен план.  

Приносният характер на дисертационният труд е в широките (в 

смисъл на задълбочени и богати) параметри, чрез които се осмисля 

театралния процес. Задачата никак не лека, той като, както авторът 

последователно демонстрира, в посочения период се срещат личности, 

явления и логики, които са продукт на тотално различна социална и 

културна среда и точно в реализацията на индивидуалностите се съдържа 

спецификата на театралния живот. Важно е да се оцени и богатия 

фактологичен материал, с който се представят фигури на режисьори и 



актьори, а също и институции (много от които, родили се и реализирали 

своя артистичен потенциал в рамките на изследвания период).  

В резултат от избрания теоретико-историзиращ метод и от широкия 

обектив на гледане, дисертацията ни въвежда в полето на театъра (1989 – 

2015) като ни разкрива един живот в национален план, обвързан със 

спомена и наследството на миналото, но ориентиран към динамиката на 

бъдещето. Българският театър, такъв, какъвто го описва Н. Йорданов е 

театър на ярки личности, на смело обръщане към нови естетически 

територии и на смяна на модели и на поколения. Дисертацията коментира 

и сложните трансформации на отношенията режисьор-актьор, както и 

новите аспекти на фундаменталната връзка театър-зрител. Върху тези 

двойки повлияват както общо-културни фактори (глобализацията и 

възхода на новите технологии), така и национални особености (българския 

път на прехода). 

Важна част от дисертацията са и фрагментите с подчертан авторски 

поглед. Към тях могат да се причислят малките портретни скици на 

актьори, които според автора представят различни типове на актьорска 

реализация и допринасят за очертаване на български профил в европейски 

театрален план. Анализите на спектакли от различни години, които са 

приложени в труда на Н. Йорданов като лично критическо свидетелство, 

също уплътняват картината на изследването. 

В заключение ще отбележа, че това е първо подобно изследване. В 

този случай авторът трябва да преодолее липсата на монографични 

трудове върху конкретни елементи от театралния пейзаж и сам да посочи 

ориентири, чрез които да се проумее най-новата българска театрална 

реалност. Аналитичния и синтезиращ поглед, които той очевидно 

притежава са му позволили да изпълни тази задача. 



Предложеният дисертационен труд е оригинално авторско 

изследване на необходена територия от българската театрална наука. 

Смятам, че отговаря на изискванията за придобиване на научната степен 

доктор на изкуствознанието. 

Гласувам „ДА“. 
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