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Работата ми с Милена Давидова като неин научен ръководител първоначално 

беше свързана с моята академична нагласа като историк на арабския свят и исляма с 

интерес и към антропологическите подходи. Ето защо подкрепих дисертантката в 

нейния стремеж да развие академично своя вече натрупан практически опит в областта 

на ориенталския танц и хореографията. Ранният идеен проект предполагаше 

дисертацията да разкрие чрез конкретни изследвания върху Египет и Мароко онези 

етнографски и културни особености на арабските общества, които са пряко свързани с 

напрежението между ислямския нормативен код и битуващите традиционни танцови 

практики. Постепенно обаче Милена Давидова разгърна работата си по основните теми в 

по-различна посока, която я отведе до изготвянето на така представената дисертация. 

Важното е, че дисертантката извървя този път успешно и в крайна сметка постигна 

своята изследователска цел по достатъчно убедителен начин. 

Дисертационният труд с общ обем 197 страници се състои от увод, три основни 

глави, заключение, 26 приложения (предимно изображения, картини и снимков 

материал) и обща библиография от 104 единици, включваща извори и изследвания на 

арабски, български и западни езици, интернет-ресурси и видеоматериали. Приложеният 

към процедурата автореферат на дисертацията от 32 страници адекватно отразява 

съдържанието на самата дисертация, а формулираните от авторката пет собствени 

приноса (с. 8) коректно представят основните постижения, резултат от дългата и усилена 

работа на авторката в теорията и практиката на източното танцово изкуство. 

Милена Давидова се включва в академичните дискусии по ключови аспекти от 

историята, теорията и практиката на ориенталските танци чрез сравнително изследване 

на Египет и Мароко. Дисертантката обхваща в анализа си важни етнографски 
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особености на тези общества и хореографски аспекти, свързани с танцовото изкуство, за 

да защити тезата, че в мюсюлманските общества женската танцова изява противоречи на 

ислямските норми, поради което е „скривана“ в публичното пространство, но затова пък 

грижливо съхранявана в рамките на семейството и рода (с. 3–4). От ХVІІІ в. насам 

развитието на ориенталския танц е пряко свързано с европейското културно влияние в 

резултат на активното западно проникване в арабския свят. Ето защо авторката 

основателно обръща по-специално внимание на механизмите, по които се ражда т.нар. 

belly dance (англ. букв. „танц на корема“) – феномен, който авторката отнася пряко към 

„ориентализма“ на западни пътешественици, художници и интелектуалци. Впрочем, 

макар дисертацията да отминава актуалния научен дебат за „ориентализма“ и 

„антиориентализма“, трябва да се отбележи, че този вид танц е явление, което по 

недвусмислен начин показва сложността на проблема. Очевидно западният интерес към 

мюсюлманския свят и арабските култури не е породен само от „есенциалистки“ нагласи 

и опити за политическа доминация. Стремежът на редица западни учени и 

интелектуалци да опознаят по-добре близкоизточния ареал не само води до създаването 

на мощна академична традиция, свързана със сфери като арабистиката и 

ислямознанието, но и поражда културни явления като belly dance, чрез които различните 

цивилизации взаимно се обогатяват и надграждат. 

Тази сложност и недостатъчната на този етап научна рефлексия по теми, свързани 

с избрания от Милена Давидова обект на изследването, неизбежно определят и правилно 

подбраната от дисертантката интердисциплинарна методология. В нейните рамки 

използваните основно в първата глава на дисертацията историко-филологически 

прийоми, изискващи задълбочен анализ на различни типове първични извори и 

изследователска литература, логично се съчетават с антропологически подходи. С тях 

именно са свързани с някои от най-силните страни на дисертационния труд и това не е 

учудващо – авторката е практик, за който преките наблюдения и събирането на сведения 

„на терен“ са важен извор за предприетия във втората и третата глава на дисертацията 

етнографски анализ. Това е позволило на Милена Давидова да изготви и представи труд, 

който е уместно подплатен с теоретични постановки, но е най-убедителен при 

осмислянето на културни практики като са танца и ролята на жената в семейството, рода 

и локалните социални контексти. 

И доколкото класическите сфери на високата арабска култура се характеризират 

със силно изразена нормативност, в която често има място само за вариации, танцовите 

практики   показват    ясно    гъвкавостта   и   значимостта   на   личната    креативност   и  



----------------------------

Aolf. o-p Cu.JvtCOfl Eacmamuea - cmafiOBUttfC Ja oucepmalfUJlma na ivfUJJma Aaauooaa 

11MnpOBH3aropcKoTo Ha'-!ano. ToBa e JIHHH51 Ha aHaJIH3, K051TO MHneHa .[(aBH.UOBa 611 Morna .ua 

pa3pa6oTH. no-no.upo6Ho 11 B cBoHa 6b.uema pa60Ta, BKJIIOYI1TenHo 11 Ype3 ome no-51cHo 

npe~H3HpaHe Ha TepMHHOJIOrH51Ta, CBbp3aHa C I10H51TI15! KaTO belly dance, , Op11eHTaJICKH 

TaH~" (pa~c;: Utap~u) HJIH J13llOJI3BaHOTO OT He51 , apa6CKH TaH~", KOeTO 611 MOrJIO .D,a 

pa3rJie)K.[\a KaTO CI10pHO J1 llOJieMH'-IHO nopa.UH CB051Ta , eTHH'-!eCKa" HaTOBapeHOCT. 

,[(11cepTa~H5!Ta 11Ma 5!CHa 11 nom'-!Ha crpyKTypa, KaTo 113JIO)KeHI1eTo y.uaLIHO e 

pa3rbpHaro or o6mara npo6neMaTHKa KbM pa3me.uaHMTe B He51 '-!aCTHH BbnpocM. Cne.u 

no.upo6Ho npe.ucTaBeHI1Te 11CTopwreCKI1 acneKTH MHneHa ,[(aB11.UOBa ce HaCOLJBa KbM 

KOHKpeTHI1Te 1136paHI1 OT He51 npHMepH OT Emner 11 MapoKo, 3a .ua npe.ucTaBH 11 aHaJII1311pa 

HaKpa5! KOHKpeTHH cpaKTOpM H acneKTM: MY3HKaJIHHTe HHCTpyMeHTH H p11TM 11Te B 

H3I1bJIHHTeJICKaTa 11HTepnpeTa~H51, 06JieKJlOTO H KbHaTa, HaCI1TeHa C Ba)I<Ha 3a MeCTHI1Te 

KynTypM CHMBOJIHKa 11 CO~HaJII-:10 3Ha'-!eHMe. YIHTepec npe.D,CTaBmiBaT If H5!K011 OT 

3aKmoYeHI15!Ta, CBbp3aHM c piiTyanHaTa pon51 Ha TaH~a, KaKbBTO e cnyYa5IT c 6a!la0i1HJII1 3ap. 

qpe3 Te311 TaH~OBI1 CTI1IIOBe 113I1biiHI1TenKara yt.racrsa B , p11Tyan11 3a .uo6bp M3xo.u", 

npeBe)K.D,aHKM 06I.UHOCTTa MJIM HH.UMBM.Ua npe3 MpaKa, 3a fM M36aBM OT 3JIOTO. 

IJpenopb'-!BaM ny6JIMKyBaHeTO Ha pe.uaKTMpaHa 11 .UOllbJIHeHa BepCM51 Ha .UHCepTa~H51Ta. 

T51, a M ~5!IIOCTHaTa no-HaTaTbiiiHa pa6oTa Ha .UMcepTaHTKaTa, 611 Morna .ua cneLiemi, aKo 4pe3 

OI.Ue I10-3a.D,bJl60'-IeH eTHOrpacpCKM aHaiii13 Bbpxy np11Mep11 OT KOHKpereH KOHTeKCT Te311 

p11TyaJIHI1 cpyHK~I111 6b.UaT aJ·JaJli13HpaHI1, 3a .[\a Ce OTKp05!T KOHKpeTHI1 CO~I1aJlHI1 pOml Ha 

:Jicemne M311biiHHTeJIKM . .[(o6bp npHMep B Ta3M HacoKa Morar .ua 6b.UaT 3acera npeHe6perHaTI1 

B .UHcepTa~HOHHH51 TPY.U H3cne.usaHH51 KaTo MOHorpaQ:>mna Ha EnHHOp ,[(yMaTo (Eleanor 

Doumato, Getting God's Ear: Women, Islam, and Healing in Saudi Arabia and the Gulf, New 

York: Columbia University Press, 2000). 

3AKJUOYEHHE 

Tipe.ucTaBeHaTa 11 o6Cb)K.UaHa .UHcepra~l15! orrosap5! Ha OCHOBHI1Te aKa.D,eMHLfH11 

11311CKBaHI15!. ,[(HcepTaHTKaTa e yHHKaJieH cne~11anHcT, KOHTO 11Ma noreH~I1aJI .ua pa3rbpHe 

CB05! 11HTepeC KbM Op11eHTaJlCKI15! TaH~ H Ha Me)K,LJ,yHapO.UHO paBH11I.Ue. Bb3 OCHOBa Ha 

noJIO)KHTenHara Ml1 o~eHKa y6e,LJ,eHo npenopvmM Ha HayLIHOTO )Kyp11 .ua np11Cb.Ul1 Ha M11neHa 

Banep11esa ,[(aB11.UOBa HaycmaTa H o6pa3oBaremra creneH ,.UOKTop" . 

Cotfm5I, 27 aBrycr 2013 r. 

,[(o~ . .u-p C11Meo1-:1 EBcTameB 
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