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СТАНОВИЩЕ                                                                                                                    
на проф. дфн Цветан Теофанов, 

преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, 
     за дисертационния труд на  Милена Валериева Давидова-Попчовска 

на тема  
      ЖЕНСКИЯТ ТАНЦ В АРАБСКАТА ТРАДИЦИОННА КУЛТУРА: 

                                           СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
                                  ВЪРХУ ПРИМЕРИ ОТ ЕГИПЕТ И МАРОКО 

 

 

Милена Давидова е завършила бакалавърска и магистърска степен на 

специалност арабистика при Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” (в периода от 1996 до 2003), където работи като хоноруван 

преподавател от 2010 г. В продължение на една година тя посещава като 

стажант занятия в Университета „Мануба”, Република Тунис.  

През 2007 г. Милена Давидова създава школата за близкоизточни танци 

„Алима”, която ръководи и до днес. Освен че е автор и хореограф на 

различни спектакли, тя е изнасяла у нас и в чужбина лекции по арабски 

танцови техники и традиции и по история на арабския танц. Смятам за най-

ценно достойнство на обсъждания дисертационен труд именно факта, че 

неговата авторка съчетава по блестящ начин теорията и практиката. 

Погледът й не само изучава танца като философия и начин на изразяване на 

най-съкровената духовност, но се любува на всеки детайл и не пропуска 

естетическите подробности на обстановката, декоративните елементи, 

нюансите в облеклото и бижутата, акцентите в движенията, стиловете на 

изпълнение, интерпретациите на общите модели.  

Дисертантката възприема танца като феномен в неговото многообразие и 

динамика в обширното географско пространство и богатата история на 

арабския свят. Използването на видеоматериали в работата върху труда, 

което авторката му се старае да оправдае (с. 71), сякаш това е недостатък, се 

оказва от значение за пълнотата на изследването и му придава допълнителна 

научна стойност и любопитност.    

Дипломирана арабистка, Милена Давидова познава добре първоизворите на 

арабската култура, на музиката и танцовото изкуство, което й позволява да 

вникне в автентичния дух на този феномен и да го оцени и анализира през 

призмата на съвременния европейски учен. Доколкото предмет на труда е не 
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суха материя, а женският танц, изпълнен със завоалирана чувственост и 

кодиран смисъл, усетът на авторката до голяма степен също допринася за 

безспорния успех на това не само ценно, но и интересно изследване. 

Дисертацията на Милена Давидова на тема Женският танц в арабската 

традиционна култура:сравнително изследване върху примери от Египет 

и Мароко се състои от увод, три глави и заключение. 

Въвеждащата първа глава от труда проследява вековното развитие на 

женската танцова традиция в Близкия изток и Северна Африка от 

древността до наши дни. Времевите мащаби на на този обзор, както и 

интензивното концептуализиране на проблематиката наред със стремежа 

към изчерпателност на информацията за терминологията и понятийния 

апарат, за процеси и явления в широкия регистър от скалните рисунки до 

киното и модните днес течения, пораждат очаквания не само за висока 

степен на енциклопедизъм, но и за комплексен анализ и задълбоченост на 

изводите и наблюденията.  

Милена Давидова е положила значителни усилия да обхване феномена и 

да го разгледа в неговата пълнота и завършеност, но без да забравя 

динамиката на вековното му развитие и сложността на множеството му 

проявления. Авторката респектира с безспорната си ерудиция по темата и 

не оставя съмнения за своята компетентност и способност да се вписва по 

убедителен начин в научния дискурс. Като изключим отделни 

фактологични неточности, главно в неарабската материя, и повтарящи се 

в целия текст досадни правописни грешки, свързани с пунктуацията и 

най-вече със запетаите, първа глава от труда изпълнява предназначението 

си да въведе читателя в света на арабския танц и в контекста на вековното 

му развитие. 

Втората част от дисертацията представя аспекти на женските танцови 

практики в Египет и Мароко. Неслучайно интересът на авторката се 

насочва към тези две страни, които дават тласък на различните изкуства и 

допринасят едновременно за запазването на традицията и за постоянното 

й обогатяване и развитие. В Египет ориенталският танц се развива в 

процеса на общуване със западната култура и придобива публичност, 

докато в Мароко той запазва местната си специфика и в голяма степен 

остава в семейните кръгове. Авторката изследва социалния статут на 
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професионалните изпълнителки, символиката на танца, ритуалните му 

функции, техниките на изпълнение, възприемането му от публиката. 

Двата варианта на феномена – в Египет и в Мароко – позволяват да се 

направи паралел между тях и така да се установят най-съществените 

особености на фолклора, което пък от своя страна допринася за 

комплексното вникване в полифонизма и духа на арабската култура. 

В не по-малка степен в сравнение с втора глава третата част от 

дисертационния труд съдържа приносни акценти и сама по себе си 

притежава научни достойнства, но тя не получава завършеност и сякаш се 

нуждае от дописване. В нея се обещава да се анализират идеите и 

символите, вложени в изпълнението на арабския танц. Доста неочаквано 

обаче трета глава се оказва някак продължение на втора и вместо да се 

премине от описание към анализ на идеи изложението си остава в 

практическата сфера, като се разширява с подробности за музикалните 

инструменти, облеклото на изпълнителките и функциите на къната. В този 

смисъл за мен последната част от изследването бележи спад в труда и 

донякъде балансира положителното ми мнение за неговите достойнства и 

безспорни приноси.  

Обаче като цяло, като замисъл, реализация, научен подход, вложени 

усилия, дисертационният труд на Милена Давидова напълно отговаря на 

изискванията и критериите за удостояването й с докторска степен. 

Като изхождам от убедеността си в качествата на дисертантката и на 

нейния труд Женският танц в арабската традиционна култура: 

сравнително изследване върху примери от Египет и Мароко, 

препоръчвам да се присъди на Милена Валериева Давидова-

Попчовска образователната и научна степен ДОКТОР. 

 

   

 


