
НАУЧНО СТАНОВИЩЕ

            на проф. дфн Боян Биолчев

за  дисертационния  труд  „Драмата  и  драматизацията  в 
театъра на Йежи Гротовски“ на Петя Йосифова за присъждане 
образователната и научна степен „доктор“

Дисертационният  труд  на  Петя  Йосифова  не  попада  в 
традиционния контекст на докторатите в славистиката и това е 
видно  от  пръв  поглед.  В  друг  аспект  –  когато  се  обгледат 
илюзорните  граници  на  една  научна  област,  забелязваме 
прекалено  често  вътрешно  самокапсулиране,  навеи 
насвеобразно  ведомствено  есперанто  на  научния  говор, 
съзакляниезапонятност  в  собствения  терминологичен  кръг. 
Това е  естествен научен стереотип.  Естествено е и другото – 
това,  което  се  случва  с  приобщаването  на  „Драмата  и 
драматизацията  в  театъра  на  ЙежиГротовски“  към 
славистичната  аура;  няколкото  свързващи  компонента  са 
ключът  за  проникване  в  контекста,  от  което  той  печели 
територия, а темата за театъра напуска „придружителната“ си 
функционалност и очертава физиономичнаприсъственост. Това 
е  и  едно от  съображенията  ми да приема за  докторант  Петя 
Йосифова. В общи линии ние сме потопени в литературата и 
писмовността,  и  знакът    са  амалгамата  на  контакта  ни  с 
научната  ни  област.Като  че  ли  отместваме  често  настрани 
видимостта, че театралното образование почти узурпира чрез 
звуковото съответствие драматургичния текст като литературна 
първопроходнакреация преди акустиката на сцената. Не става 
дума за така наречения театър на четената драматургия, защото 
той  не  реабилитира  словото  в  литературен  план,  а  само  го 
остракира от атрибутите на сцената, натоварва слуха, ощетява 
окото. Тук става дума за вздаимодействие на разнопосочен, но 
единогенен  опит,  който  трябва  да  притежава  кандидатът  за 
изследване на това научно пространство, за взаимна дифузия 
на  обеми  на  познанието,  която  разкрива  близостта,  без  да 



игнорира  естествените  отлики.  И  аз  бях  убеден,  че  Петя 
Йосифова има качествата, пластичността на наблюдението и в 
двата  входящи  елемента  и  ще  постигне  от  дуализма  на 
родеещите  се  стойности  единосъщност  на  различията  им. 
Приемах за предимство и това, че тя е в състояние да постигне 
обратния  изследователски  път  по-безконфликтно,  защото 
театърът  има  незаслужено  малко  присъствие  във 
филологическото съзнание, докато профилът на изследване в 
дисертацията  докосва  полската  и  световна  литература  чрез 
обговорените  драматургични  произведения,  придържа  севъв 
всички анализи към менталната  полска специфика и  по  този 
начин  органично  придобива  виза  в  света  на  славистиката  – 
нашия научен свят.

Мога  да  кажа,  че  интуицията  ми на научен ръководител 
/ако  има  и  такава/  не  ме  излъга.  Трудът  на  Йосифова 
демонстрира дълбоко осъзната  отговорност пред сложността 
на  задачата,  ясно  усещане  за  автономностите  и  пластичната 
граница  между  тях,  уважение  към  фактологията  /  силно 
впечатление  прави  начетеността,  широката  информираност, 
старателната  библиография,  която  прочитът на  дисертацията 
потвърждава/.

Бих  могъл  да  се  съсредоточаповече  върху  анализа  на 
текста,   върху  очертаването  на  талвега  на  темата  и 
задълбочаването  в  подмолите,  но  съм  убеден,  че  това  е 
приоритет  на  рецензентите.  По-голяма  полза  за  общото  ни 
решение са констатациите ми за  работата на докторантката при 
подготовката  и  подбора  на  материалите,  при  струпването  на 
текстови  фрагменти,  изчистването  на  водещата 
изследователска нишка и не на последно място – придобитият 
в  движение усет за    параметрите на  обема,  съпроводен от 
толкова  трудното  в  началото  на  научния  път  съкращаване  и 
оптимизиране на целостта. Дисертацията в първоначалния си 
вид  надхвърляше  двеста  страници  и  след  авторедакцията 
/защото аз не съм упражнявал педагогически диктат/ достигна 
хармоничен размер. А бяха съкратени не научно несъответни 
части  или  детайли,   а  просто  онова,  което  от  дистанция  се 



наблюдавашеизвън симетрията. Така че Петя Йросифова има в 
готовност не малък резерв от зафиксирани научни наблюдения 
и аналитични прозрения, та заедно с още достатъчно нови да 
улесни работата си при привеждането на дисертацията този път 
в  параметрите на една по-голяма публикация в книжно тяло. 
Което с удовлетворение й пожелавам.

И понеже убедено препоръчвам на почитаемото жури да й 
присъди научната степен доктор, само й напомням, че научният 
ръководител е дотук.   Дипломата за доктор освен всичко друго 
означава категорично, че нататък  продължаваш сам.

Проф. дфн Боян Биолчев


