
СТАНОВИЩЕ

от проф. д.изк.н. Камелия Николова,

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”

за дисертационния труд

„Драмата и драматизацията в театъра на Гротовски”

на ПЕТЯ ДИМИТРОВА ЙОСИФОВА

по конкурс за присъждане на научно-образователната степен „доктор”

В  своя  докторски  труд  „Драмата  и  драматизацията  в  театъра  на 

Гротовски” Петя Димитрова Йосифова си поставя за цел да разглежда театъра на Йежи 

Гротовски  от  първия  период  на  неговата  дейност,  т.е.  създаването,  идеите,  целите, 

манифестите  и  практиката  на  Театър-лаборатория  в  един  широк  естетически, 

философски  и  социокултурен  контекст,  но  преди  всичко  в  контекста  на  полската 

история, народопсихология и културно развитие от началото на ХІХ в. до 70-те години 

на миналото столетие. Само по себе си това намерение трябва да бъде подчертано като 

важен  принос  на  работата,  тъй  като  в  немногото  теоретични  и  практико-театрални 

изследвания  на  театъра  на  Гротовски  в  България,  както  и  в  повечето  от  огромното 

количество  текстове  за  големия  театрален  реформатор  в  световен  мащаб  той  е 

анализиран  най-вече  като  уникален  феномен,  заемащ ключово  място  в  редицата  от 

емлематични  режисьори  експериментатори  на  европейския  театър  на  ХХ  век. 

Оглеждането на появата, естетиката и антропологичния профил на Театър-лаборатория 

на  Гротовски  през  силната  му  и  определяща  обвързаност  с  полския  исторически 

театрален авангард  от 20-те и 30-те години ХХ век и с полския романтизъм от ХІХ век 

се прави за първи път у нас. 

Важното  и  амбициозно  изследователско  намерение  е  осъществено  с 

впечатляваща сериозност,  добросъвестност  и  задълбочено  познаване  на  емпиричния 

материал, свързан с работата на Театър-лаборатория. Текстът е в обем от 164 страници 

и е структуриран в 5 глави, увод и заключение, към които има и обширна библиография 

на  английски,  полски  и  български  език  с  обособен  отделен  списък  на  значително 

количество видео линкове с материали по темата на дисертацията.



Основната  изследователска  хипотеза,  която  докторантката  се  заема  да 

докаже в своята работа е  ясно формулирана:  „Театърът е  много повече от изкуство: 

театърът е средство за самоусъвършенстване, за търсене на личностна идентификация 

както за актьорите, така и за зрителите” (стр. 5). Както самата авторка точно заявява, тя 

е  най-плътно  представена  и  доказана  в  последната  глава  „Спектаклите”,  заемаща 

половината от дисертационния труд (70 страници) и представляваща естествения фокус 

на  изследването.  Тази  глава  описва  подробно  и  прецизно  всички  спектакли  на 

Лабораторията на Гротовски от нейното създаване през 1959 г. и първия й спектакъл 

„Орфей” (премиера 8.10.1959) до знаменателната й продукция „APOKALIPSIS CUM 

FIGURIS” (премиера  на  третата  версия  на  спектакъла  23.10.1973).  Разглеждайки 

отделните спектакли докторантката откроява в тях отново основните въпроси, свързани 

с големия театрален проект на Гротовски,  които вече систематично и задълбочено е 

извела  и  анализирала в  предходните  четири глави и  чиито отговори сега  допълва с 

фактите  от  самия  театрален  процес  на  Лабораторията.  Добре  проведена,  тази 

спираловидна  изследователска  стратегия  се  оказва  особено  работеща  и  също  е 

безспорно качество на работата.

Като  ценно  качество на  текста  бих  отделила  и  представянето  и 

оригиналното  самостоятелно  тълкуване  на  докторантката  на  основния  концепт  на 

театъра на Гротовски от времето на Лабораторията – концепта за театъра като  среща 

между  човека-актьор  и  човека-зрител.  Почти  всички  изследвания  за  Гротовски  са 

съсредоточени  върху  това  (свръх)напрягане  на  базисната  театрална  ситуация  на 

представяне и гледане и трансцедирането й до екстремна ситуация на самопознание във 

връзка  с  другите,  което  е  и  философията  на  неговия  Беден  театър.  Заслугата  на 

докторския труд  в  случая  е,  че  разглежда това  определящо разбиране за  театъра на 

Гротовски не от гледна точка на театралната теория, което е по-честата практика, а в 

светлината на значими философски идеи и движения като философията на диалога на 

Мартин Бубер, трактатите на отец Юзеф Тишнер и полската феноменологична школа, 

която тълкува човешкото битие като драма, доколкото човекът е драматично същество, 

тъй като преживява себе си във времето с другите и екзистенциалистката философия на 

Ясперс и неговото разбиране за гранична ситуация. Наблягането на този философски 

контекст  на  театъра  на  Гротовски  разширява  с  оригинални  догатки  и  интуиции 

тълкуването на антропологичния експеримент на полския режисьор реформатор.

Както  вече  споменях  в  началото  най-значимите  научни  приноси  на 

разглеждания докторски труд са пространният и задълбочен анализ на определящата 



връзка  на  театъра  на  Гротовски  от  периода  на  неговата  лаборатория  с  полския 

романтизъм  и  емблематичните  му  представители  Адам  Мицкевич,  Станислав 

Виспянски и Юлиуш Словацки,  от една страна и от друга  – изключително важното 

изясняване на режима на  продължение и прекъсване, на самоопределящо позоваване и 

отласкване от традициите на полския театрален авангард от първата половина на ХХ 

век в лицето на театър-лаборатория „Редута” (1919-1939). Коментарът и сравненията 

между идеите  и опитите в  областта  на театралната форма и проблематизирането на 

отношението  актьор-зрител  на  основателите  му  Юлиуш  Остерва  и  Мечислав 

Лимановски и концепцията,  целите и търсенията на Гротовски и Театър-лаборатория 

през 60-те години  са особено полезни както за по-пълното изясняване на източниците 

на  театрално-антропологичния  проект  на  режисьора,  така  и  за  въвеждането  в 

българското културно пространство на информация за тази много интересен, но почти 

непознат у нас театрален феномен от историята на полския и европейския театър между 

двете световни войни.

Препоръката, която бих искала да направя към дисертационния труд е за 

едно  по-прецизно  от  гледна  точка  на  театралната  теория  и  историята  на  театъра 

изясняване  на  някои  от  ключовите  за  изследването  понятия  като  „режисьор”, 

„спектакъл” и  „представление”,  както и  по-внимателното периодизиране на течения, 

фигури  и  тенденции  в  случаите  на  компресирано  представяне  на  общия  театрален 

контекст.

От всичко казано до тук е ясно, че имаме пред себе си един много полезен, 

задълбочен  и  с  оригинални авторски  приноси  десертационен труд,  който притежава 

необходимите  качества  за  да  бъде  присъдена  на  наговата  авторка  Петя  Димитрова 

Йосифова научно-образователната степен „доктор”.

6 март 2015 г.                             Проф. д.изк.н. Камелия Николова


