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Стара, макар и често забравяна истина е, че писането за театър е трудна работа. Още 

по.трудно е да се пише за съвременният театър. Защото съвсем не е лесно да се 

ориентираш в множеството факти и процеси случващи се у нас след промените. А точно 

това ангажира вниманието и мисленето на професор Н. Йорданов в представеният проект 

„Българският театър 1989 – 2015. Постановъчни и изпълнителски практики.” За 

получаване на научната степен „доктор на изкуствоведските науки” 

Не се съмнявах, че в това свое поредно изследване проф. Йорданов отново ще потвърди 

своята водеща позиция, ще вдигне още по-високо летвата по отношение на съвременното 

състояние на  българското театрознание като наука,практика и образование.И не останах 

изненадана. 

Позволих си лукса на бавното и асоциативно четене на текста и автореферата към него. Не 

се наемам да правя подробен и аргументиран анализ, в който да характеризирам в 

иерархичен порядък приносите и иновативните приоритети,  да систематизирам и 

обосновавам  високите научни постижения на представеният текст.Това е ангажимент на 

уважаваните рецензенти. 

Ще насоча  вниманието си само  в две посоки които намирам за много съществени и 

значими. Защото те са представителни по отношение на цялостния досегашен жизнено-

творчески път на професор Йорданов, който като съвременен интелектуалец живее в 

България, но чувства и мисли като гражданин на Европа и света. 

Прави силно впечатление, че текстът на професор Йорданов не е затворен в посочените от 

заглавието, формулирани в съдържанието и последователно обобщено анализирани, 

мотивирани и проблематизирани обект, цели и задачи на изследване. В текста трудно 

може да се намери празно място, нищо не може да бъде подминато или пропуснато.Няма 

нищо случайно.Множество са случаите, които ме провокират да търся, да откривам и 

формулирам онова което на пръв поглед е НАД, ОТВЪД, което ПРОПУКВА, РАЗШИРЯВА и 

РАЗМИВА ГРАНИЦИТЕ на локалното  и отправя към глобалното театрално мислене, 

присъщо на професор Николай Йорданов. 

Не случайно още в първите уводни редове на изложението авторът настоява, че 

настоящето изследване е ПРОДЪЛЖЕНИЕ на предходна разработка, че е предстоящо 

тяхното съвместно издаване. Акцентът върху СЪВПАДЕНИЕТО между периода на 

изследване и професионалното формиране и израстване на автора, струва ми се, също не 

е случаен…Нееднократно декларираната позиция „от хоризонта на ХХ! Век” може да бъде 

прочетена във всяка страница на изложението.Приложенията към основния текст, 
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съставени от рецензии на автора, публикувани  предимно в HOMO LUDENS.  са 

аргументирани в придружаващия ги текст и с оглед на историческите промени в 

теоретичното разбиране на понятията и тяхното о специфично функциониране в 

съвременния български театър. Изненадващо на пръв поглед, но достатъчно обосновано 

и на точното място се правят и съпоставките в театралното образование в НАТФИЗ и 

НБУ…Не случайно според мен дори на приложената корица на бъдещата монография 

липсват каквито и да е конкретни знаци, насочващи към българското театрално време на 

обозначения с цифри период… 

Това е съвсем малка част от примерите, които ме провокират да възприемам докторската 

теза на професор Йорданов като една естествена, органично завършваща и сумираща част 

от един негов личен глобален ПРОЕКТ, ангажиран и посветен на процесите, еволюционни 

и революционни, анализирани и проблематизирани -  

СТАВАНЕТО НА ТЕАТЪРА В СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО -  - това е пресечната точка, това е  

скритият, невидим, ненатрапващ се на пръв поглед, вътрешен център, който неизменно 

присъства, мотивира и глобализира всички научноизследователски.преподавателски. 

издателски, управленски жестове и прояви на Н.Йорданов. И тази  многообразна 

трансформация на театъра в съвременно изкуство, видяна и представена през призмата 

на  конкретната българска ситуация особено убедително и зряло кристализира като 

форма и съдържани,като мисъл и интуиция  в представената докторска разработка. 

На второ място ще посоча, че възприемам докторската дисертация на професор Н-

Йорданов като необходимото и много навременно ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И НАДЕЖДА. 

Защото притежава всички качества да провокира и развива рефлексията и креативността  

на желанията и нагласите на идващите млади хора, свързани с основното питане защо да 

се занимават, да правят театър сега в България. В този смисъл докторската дисертация  на 

професор Н.Йорданов с нейната не само заявена , но и осъществена позиция на театрално 

мислене от хоризонта на  ХХ1 век, отваря широко врати към идващите нови и различни 

млади поколения, към неговите настоящи и бъдещи ученици и последователи. Тук е 

мястото да посоча и особеният приложно.практически смисъл на подбраните от професор 

Йорданов рецензии от български постановки . Те са блестяща демонстрация на умението 

му да концептуализира своите живи непосредствени впечатления от представлението. ..  

В заключение ще обобщя, че изследването на професор д-р Николай Йорданов 

„Българският театър 1989 – 2015. Постановъчни и изпълнителски практики”  безспорно 

притежава всички необходими качества, оригинални хипотези и значими иновативни  

лични приноси за придобиване на научната степен „Доктор на изкуствознанието”  
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Гласувам с „ДА”. 

София, 4.о8.2016г.                                             Подпис: 

                                                                                                     /проф. В.Райнова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


