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СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. д.изк. Камелия Николова 
 

за дисертационния труд 
на ЗОРНИЦА КАМЕНОВА 

„Куклено-театралното представление (за възрастни и деца)  
от началото на 21 в. в България” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, 
по конкурс, обявен от Института за изследване на изкуствата, БАН 

 
 
Дисертационният труд „Куклено-театралното представление (за възрастни 

и деца) от началото на 21 в. в България” на Зорница Каменова е сериозно и задълбочено 

изследване както на най-новия български куклен театър, така и въобще на историята на 

кукления театър у нас. Докторантката избира за фокус на своята работа една силно 

присъстваща през последните десетилетия, но почти неизследвана самостоятелно 

досега ниша в него – нишата на кукления театър за възрастни и на т. нар. „фамилен 

театър” (театър за всички възрасти, който може да се гледа от цялото семейство). Още 

този избор на предмета на изследването, доколкото се прави за първи път в българското 

театрознание, е безспорен принос на дисертацията.  

Съсредоточавайки своя основен интерес върху кукленото-театралното 

представление за възрастни и деца, докторантката има ясно съзнание за много по-

широките граници на проучването, което трябва да извърши. И тя прави това 

проучване с респектираща последователност, разбиране и изчерпателност. В областта 

на историята и теорията на кукления театър в България през последните три 

десетилетия се появиха няколко важни книги на водещи практици като режисьора 

Слави Маленов и сценографа Васил Рокоманов, на театрални изследователи като Елена 

Владова, Дойчина Синигерска, Вергиния Павлова, както и дисертации. Докторантката 

се запознава в детайли с тези предходни текстове и разширява натрупаното познание в 

три основни посоки. Преди всичко тя проследява историята на кукления театър в 

България в контекста на общото социокултурно развитие на страната и на  българския 

театър като цяло, проучвайки за целта и основните нови изследвания в тази област. 

Подобно разглеждане на българския куклен театър се прави за първи път и също е 
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категоричен принос на дисертационния труд. Не по-малко впечатляващи са и усилията 

на докторантката да изясни теоретичния апарат, с който ще борави и чрез който ще 

направи анализа си на откроените тенденции, процеси и конкретни артефакти. Особено 

ценна е и третата посока, в която дисертацията развива и допълва знанието за кукления 

театър у нас. Доколкото обект на изследването са спектаклите за възрастни и деца след 

началото на 21 в., т.е непосредствено протичащата театрална практика, то авторката му 

описва и анализира най-вече представления, които е гледала лично. Това  архивиране, 

осмисляне и категоризиране на някои от най-значимите факти в днешния куклен театър 

е друго приносно качество на работата.   

Важно значение за успешното осъществяване на сложната изследователска 

задача, която Зорница Каменова си поставя, има доброто структуриране на 

дисертационния труд. Той се състои от увод, три глави (с няколко подглави към всяка 

от тях) и заключение и е в обем от 217 страници. За да проучи присъствието, 

театралните естетики и основните имена, работещи в сферата на съвременното 

куклено-театрално представление за възрастни и деца на българската сцена от началото 

на 21 в. до днес, докторантката се заема първо да изясни два важни въпроса, без които 

това проучване в най-добрия случай би останало затворено в себе си и изолирано от 

общия театрален контекст.  Първият от тях е какво представлява куклено-театралното 

представление днес, в съвременната епоха на масовата комуникация и дигиталните 

технологии, какви трансформации е претърпял кукления театър в новите, интензивно 

променящи се социокултурни условия. На този въпрос Зорница Каменова посвещава 

обемната първа глава от работата си със заглавие „Исторически перспективи и 

съвременни представи за куклено-театралното представление. Понятията за кукла и 

кукленост в съвременния куклен театър”. Другият неотложен въпрос е с обратна 

перспектива – за да огледа актуалното настояще на своя обект и да обясни развитията в 

него за сериозния изследовател е необходимо да реконструира и обобщи основните 

процеси и тенденции в неговото минало. Докторантката безспорно е посветила много 

време и усилия (както доказва предложения дисертационен труд) за да проучи и 

концептуализира за себе си и за целите на своя текст миналото на българския куклен 

театър и, конкретно, на представлението за деца и възрастни. Добър резултат от тези 

усилия е втората глава на дисертацията „Куклено-театрални прояви до началото на 21 

в. в България”, в която тя разглежда първите прояви на куклено-театрална игра в 

народните обреди (кукери, Герман, Мара Лишанка) и в театрализирани прояви на 

общността (най-вече семейно-битови забавления като домашен куклен театър и театър 
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на сенките, както и в панаирджийския театър) преди Освобождението и 

институционализирането и следващото развитие на кукления театър у нас в периода 

между двете световни войни, социалистическия период и 90-те години на 20 в. – 

десетилетието след политическата промяна в страната в края на 80-те. След като вече 

има подобна сериозна историческа и теоретична база на своето изследване, 

докторантката уверено преминава към основната и най-голяма глава „Кукленият театър 

след началото на 21 в. в България”.  

Тази ясна и добре премислена структура на текста, изискваща значими 

предварителни познания и проучвания по темата и още по-обемни следващи 

натрупвания, също трябва да бъде подчертана като приносен елемент на дисертацията. 

Без да се спирам подробно на всички интересни открития и обобщения в 

представените три глави на дисертационния труд, непременно искам да откроя няколко 

от най-важните сред тях, освен посочените дотук.   

От гледна точка на една актуална, съвременна теория на сценичните 

изкуства и конкретно на куклено-театралното представление особено полезни и с 

приносно значение са разсъжденията и изводите на докторантката за промените и 

развитията в основополагащите понятия за кукла и кукленост, за хомогенен и 

хетерогенен куклен театър и за движението през последните десетилетия от 

традиционния куклен театър към визуалната драматургия и театър на материала.  

Ценен тук е и опитът на авторката да овладее, представи и използва в анализа си на 

изследваните артефакти концепции и тези както на български практици и 

изследователи, така и на водещи европейски и световни съвременни теоретици в 

областта на кукления театър.  

Сред основните приноси на работата категорично трябва да бъде посочено 

историческото проследяване и особено периодизиране и открояване на определящите 

тенденции, естетики и фигури на кукления театър от появата му през 20-те години на 

миналия век до днес. Тук много значимо и полезно за обективното разбиране на 

процесите е подчертаването на инициативите на Атанас Донков и групата художници и 

интелектуалци от „Родно изкуство” през 1924 г. за създаването на българския куклен 

театър, на дейността на Мара Пенкова и институционализирането на кукления театър  

като държавен след Втората световна война, както и обособяването на основните 

поколения режисьори и сценографи и техните влияния и последователи – на Николина 

Георгиева, Атанас Илков и арх. Иван Цонев, появили се през 60-те, на Иван Теофилов 

работил основно през 60-те и 70-те, на Слави Маленов, Петър Пашов, Боньо Лунгов и 
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сценографите Силва Бъчварова и Васил Рокоманов, появили се в края на 70-те и 

началото на 80-те, на Катя Петрова, Теди Москов, Лео Капон, Симон Шварц, 

Александър Морфов – дебютирали в средата и края на 80-те и на младото и най-

младото режисьорско поколение (Веселка Кунчева, Петър Пашов – син, Милена 

Миланова, създателите на театър „Никой” Магдалена Митева, Мила Коларова, 

Божидар Александров и др.), навлязло на театралната сцена от началото на 21 в. Важен 

и малко открояван досега акцент е изясняването на силното присъствие и оригиналния 

авторски глас на две емблематични имена от сферата на драматичния театър – 

режисьорите Юлия Огнянова и Любен Гройс – на куклената сцена в България в края на 

60-те и през 70-те години на миналия век и изясняването на политическите и 

естетическите мотиви и резултати на това присъствие, както и въздействието му върху 

по-късни процеси и фигури.  

Накрая, но съвсем не на последно място, непременно трябва да бъде 

откроено и приносното постижение на докторантката в ясното обособяване на видовете 

куклен театър за възрастни и деца на съвременната българска сцена – от театъра, 

повече или по-малко основан на предварително създаден драматургичен текст 

(оригинална куклена пиеса или драматизация, адаптация, сценарий) до визуалната 

драматургия и театъра на материала, както и детайлното проследяване на работата на 

основните представители на коментираните по-горе последни четири режисьорски 

поколения. Тук много важен принос на докторантката, освен описанието и 

задълбочения пространен анализ на гледаните представления, са и специално 

направените от нея интервюта с изследваните режисьори.  

Познавам добре работата на Зорница Каменова още като студентка, на 

която съм била преподавател по история на европейския театър и по теория на 

режисурата, а след това и като научен ръководител на дисертационния й труд в Сектор 

„Театър”. В процеса на подготовката на изследването й имахме интересни и 

задълбочени разговори и дебати върху теми и въпроси, разгледани в него. Нямам 

бележки по завършения текст и по автореферата.  

В заключение бих искала да поставя един въпрос: Коя е определящата 

разлика между едно куклено-театрално представление, насочено към детска аудитория  

и куклено-театралното представление за възрастни и деца?  

Дисертационният труд „Куклено-театралното представление (за възрастни и 

деца) от началото на 21 в. в България” е много навременно, задълбочено и полезно 

изследване с безспорна историко-теоретична и практическа приложимост. Убедено 
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препоръчвам на неговия автор на Зорница Каменова да бъде присъдена образователната и 

научна степен „доктор”. 

Гласувам: ДА.  

                                            

23 август, 2018 г.                                 Проф. д.изк. Камелия Николова  
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