
РЕЦЕНЗИЯ 

от 

проф. д.изк. Виолета Дечева – НБУ 

за дисертационния труд на  

Милена Валериева Давидова-Попчовска  

“Женският танц в арабската традиционна култура: 

Сравнително изследване върху примери от Египет и Мароко” 

за присъждане на  

образователната и научна степен „доктор”  

в професионално направление 2.1. Филология (Арабско обществознание) 

Научен ръководител: доц. д-р Симеон Евстатиев – СУ “Св. Кл.Охридски” 

 

Дисертационният труд се състои от 197 страници, от които 164 страници текст, съдържащ 

увод, три глави, заключение, приложения с изображения респективно от 165 до 190 

страница и библиография - от 191 до 197 страници.  

В Увода (от 4 – 11 стр.) се представят предметът на изследване, мотивацията и задачите 

на дисертационния труд. Авторката обяснява в него актуалността на изследването на 

женския танц в арабската традиционна култура с нарастналото отново в последните три 

десетилетия внимание на западноевропейската култура арабската култура и към танца в 

частност и пример за това е също разширяващото се число на желаещите 

„професионалните изпълнителки на Запад да предстаявят и развиват арабския танц като 

естетически ценно и трудно изкуство” (4 с.) Този процес на интерференция между средата 

на традиционната арабска култура, в която танцът, изпълняван от жени е възникнал, 



развивал се е и се развива в момента, и западноевропейската културна традиция, която 

отново и отново в модерната си история преокрива „Изтока”, е в същност в основата на 

изследователския интерес на  Милена Давидова. Още в Увода тя посочва, че тази 

интерференция има преки последствия за промяната в танца и дава конкретен пример - 

настъпилите промени в костюма на танцьорката. Промените според нея идват в резултат 

именно на рецепцията, която има арабският танц в различните културни сфери и 

изкуствата на Запад.   

В увода също се дефинира обектът на изследването в дисертационния труд, а именно 

женският танц в арабската традиционна култура с неговите специфични форми в Близкия 

изток и Северна Африка. Полата се, че анализът ще се провежда въз основа изцяло на 

женската фигура като пазителка на танцовите традиции в мюсюлманските общества. 

Проучвателната работа се разпростира най-вече върху конкретните танцови практики в 

Египет и Мароко. Двете страни са избрани с оглед на известния контраст в традициите им 

в танца, доколкото страните представляват два региона с различна култура и местни 

обичаи. Авторката декларира тук намерението си да представи произхода, развитието, 

разпространението и функциите на женския танц  чрез сравнения на конкретни 

изпълнения и чрез анализ на тяхната символика и значението им в общността. Заедно с 

това се представя и намерението да се представи относително „подробна стилова 

квалификация на арабския танц” (5 с.) в името на терминологичната коректност. При 

направения от авторката исторически преглед на възникването и развитието на женския 

танц в Северна Африка и Близкия изток се очертават от нея и параметрите на 

изследването както и трудностите, с които се е срещнала в хода на проведената работа – 

най-вече недостиг на източници („достъпни арабски извори и сравнително оскъдните 

европейски изследвания”).  От тази гледна точка, авторката обяснявя работата си с 

визуален материал като „миниатюри, таванни изобжения, скулптури” (7 с.) Тя подробно 

обяснява как в дисертационния труд тя ще се фокусира върху обяснението на влиянието, 

което оказва върху развитието на женския танц в арабската култура, начинът по който 

Западът го възприема. Затова и проследява сравнително подробно генезиса на 

историческия интерес към него и рецепцията му.  



Както и е редно, още в увода се представя и методологическият инструментариум, който 

използва авторката. Той представлява съвкупност от етнографски подходи и сравнителен 

анализ при разглеждането на танцовите традиции в Египет и Мароко (сравнявайки 

„техническото изпълнение, облекло и музика”, както и символното им значение в 

общността – 10 с. ) Към това се прибавя и теренната работа на авторката, изразяваща се 

както в наблюдение, така и в участие в един доста продължителен период от 13-годишна 

проучвателна работа в изучаването и преподаването на различни танцови техники.  

В първата глава „Танцът в обществата на Близкия изток и Северна Африка” (11 -72 с.) 

Милена Давидова представя основните аспекти на изследването на танца като излага 

подробно понятията, използвани в изледванията направени до сега и предлага 

класификация на танцовите стилове. Тази част на работата й е фокусирана върху 

отношенията между жената и общността, тълкуването на символните значения на танца, 

но също така и върху по-практическия аспект на танца, свързан с техниката на изпълнение 

на отделните движения и тяхната символика. Специално внимание е отделено още тук и 

на връзката между танца и музиката в контекста на традиционната арабска култура (14-15 

с.) и именно проследяването на тези връзки при историческия преглед на 

взаимодействията на арабския танц със западните практики аз намирам за особено ценно 

в дисертационния труд на Давидова.  И при проследяването на термините и понятията, с 

които се мисли танцът в трандиционните арабски практики, може да се констатира 

същата внимателна сравнителна работа в описването на трансфера на идеи и практики 

между Изтока и Запада. Не се изпуска значението на конструирането на образа на Изтока, 

определено от Едуард Саид като „ориентализъм”, но би могло да се направи един по-

прецизен анализ на значението на образ при възприемането на женския танц. Впрочем 

най-разпространеният терминологичен конструкт, показващ подобен „ориенталски” 

събирателен образ на танца в очите на популярната западноевропейска култура е е belly 

dance (танцът на корема). Авторката му отделя специално внимание – 16 с.  

Особено ценна като цяло за дисертацията обаче намирам класификацията на стиловете, 

направена в тази глава, тъй като тя представя за пръв път в българската култура доста 



пълна картина на танца в арабските традиционни общества от различни гледни точки, а 

именно от гледна точка на сценичната изява; на регионите, в които възникват тези 

танцови практики и от гледна точка на рецепцията им в различна културна среда (17-27 с.)  

Главата завършва с исторически преглед на арабския танц „в миналото и настоящето” 

(1.2. – 28 стр.), в който се отделя внимание на елементите, които влияят върху традицията 

на женския танц и оформянето на стилове в него. Например краят на 18 в. се отбелязва от 

Давидова като повратен исторически период в изследванията на танца в ислямските 

общества, респективно в развитието на женския танц. Следвайки заявения в увода подход 

на изледването на визуалните свителства, авторката разглежда най-популярните образи 

на танцьорки, които се създават в европейската живопис от 19 в. Тезата за влиянието, 

което тези образи оказват върху танцовата практика в арабските общества, убедена съм, 

също се нуждае от една по-обстойна аргументация. Тук тя е представена от авторката, за 

да въведе в изложението причините за бурното развитие изобщо на танца в Египет след 

средата на 20 в.  – в организирани фестивали на арабското танцово изкуство.  

Втората глава от дисертацията „Аспекти на женските танцови практики в Египет и 

Мароко” (72 – 122 с.) е вече същинският център на работата. Тя представлява анализи на 

основните танцови стилове и ритуали в Египет и Мароко. Подробно се изследва ролята на 

жената за тяхното съхранение, развитие и за символната им значимост в социалния свят. 

Представят се и се анализират общите особености на танцовите стилове в Египет и 

Мароко, съответно на балади и шайхат. Авторката следва при това сравнение 

поставените си изследователски цели и сравнителният анализ е направен от гледна точка 

на танцовите традиции, които са свързани със семейни тържества, обществени поводи и 

други празници. Давидова подробно представя двата стила, като намирам за най-ценно в 

това представяне логиката му – тя следва функции на танца в общността, на жената в 

семейството и публичността и елементите на танцовото изпълнение. Изложението е леко 

написано и дава доста пълна дори визуална представа за стиловете. За достойнство на 

тази част от главата смятам разглеждането на всеки един от тези елементи чрез 



сравнението между практиката в Египет и Мароко и начинът, по който западната културна 

рецепция го променя – особено в Египет.  

Фолклорните традиции с автентичните и култови танци са разгледани във втората и трета 

част на втората глава от дисертацията – 2.2 (99-109 с.) и 2.3. (109 – 122 с.) Това са мъжки 

стилове (саади и амазих)  изпълнявани от жени. В тази част от работата си Давидова 

проявява още една страна на женския танц като го представя чрез трансформацията на 

танцовите стилове от мъжки в женски и най-интересно е представянето на отношенията 

между половете в тях. Именно в тази част от работата авторката изтъква и ролята на 

жената-изпълнителка за запазването на автентичните танцови традиции. Значимостта  й 

за арабската танцова традиция  е илюстрирана и чрез разглеждането на функциите на 

танца зар и гедра (2.3. 109 – 122 с.) - според Давидова именно в тези култови танци чрез 

изпадането в състояние на транс жената осигурява победата на доброто над злото: „било 

то изразено чрез заболяване, или чрез евентуално лошо влияние  над цялото племе.” 

(с.122) 

Последната трета глава „Идеи и символи, свързани с изпълнението на арабския танц”  

(122 – 159 с.)  представлява изследване на връзката между музиката и танца чрез анализ 

на символиката му, проявена с костюма, грима, рисунките с къна и съответния музикален 

инструмент. Една от най-ценните части на работата е именно представянето на 

музикалните инструменти в тази глава и вътрешната, дълбока връзка, която те имат с 

облеклото при изпълнението, а сетне обяснява и защо къната е задължителен елемент в 

някои танцови церемонии в последната (3.4. -  148-159 с.) част на главата.  

Заключението е изчерпателно представяне на изводите, направени в хода на 

изследователската работа: оформяне и развитие на танцовите стилове в арабската 

традиционна култура в тясна връзка със западното разбиране за образа на танцьорката; 

като участващ в основни моменти в жизнения цикъл на човек в тези общества танцът е 

проводник между позволеното и непозволеното в тях и особено е значим той при 

регулацията на отношенията между половете; женският танц запазва култовото си 

значение; сред основните му характеристики е неговото развитие и „разклонение в 



стилове и подстилове” (163 с.) и дори нарастването на неговото присъствие в 

западноевропейската култура и културната й индустрия.  

Бих препоръчала при евентуалното издаване на това първо по рода в България си 

представяне на женския танц в арабската традицонна култура да се обърне повече 

внимание на историческото конструиране на образа на танцьорката при самото негово 

рецепииране - в контекста на „ориентализма” (Е.Саид) - като ясно се дефинира 

методологически позицията на авторката при работата с този образ. Също би било 

особено ценно развитието на тази работа в посока на съвременната театрална 

антропология.   

Авторефератът е изготвен според изискванията. Той съдържа освен задължителното 

представяне на темата в първата част (обект на изследването; цели на дисертационния 

труд; тези; степен на разработеност на проблема; методология и подходи; приноси), 

изложение на съдържанието на труда във втората част и на публикациите на авторката по 

темата – в третата част. Потвърждавам посочените в автореферата приноси на 

дисертационния труд.  

Предвид всичко казано до тук, научния потенциал и обхвата на изследването, пионерния 

труд на изследователката по темата, както и пълнотата в представянето на женския танц в 

арабската традиционна култура, накратко, предвид  значимостта му изобщо за 

изследването на танца в съвременната култура и в съвременния театър в частност, 

препоръчвам убедено да се присъди образователната и научна степен „доктор” на 

Милена Валериева Давидова-Попчовска. 

 


