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     Р Е Ц Е Н З И Я  

                                от проф. д.изк. Николай Йорданов 

относно: дисертационен труд „Куклено-театралното представление (за 

възрастни и деца) от началото на 21 век в България“ на Зорница Каменова за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

 

 Представеният дисертационен труд на Зорница Каменова в обем от 217 

стандартни страници анализира едновременно в теоретичен и исторически 

план развитието на кукления театър в България от началото на новия век до 

днес. Работата се състои от три глави, които последователно въвеждат 

основните работни понятия, проследяват логиката на историческото развитие 

на кукления театър в България до 2000 г. и най-вече анализират актуалното 

му състояние, откроявайки тенденции, формации, имена на творци и заглавия 

на значими спектакли.  

 Първа глава на дисертацията има за цел да изясни понятия като 

„куклен театър“, „кукленост“, „куклено дърво“, „визуална драматургия“ и др. 

В нея се предлага систематизация на типовете куклен театър (като например 

имитативен куклен театър и куклен театър, който си служи със стилизация и 

абстрактни форми), начините на водене на куклата, видовете кукли. В 

главата се дискутира и разширяването на границите на кукления театър до 

т.нар. преметен театър или театър на материала, както и използването на 

новите технологии за анимиране на сценичните обекти, а и до напускането на  

този вид художествена изказност на театралната сцена и пренасянето й върху 

телевизионния или компютърния екран. Основните идеи и концепти са 

представени с ерудиция и критическа дистанция, показващи познаване на 



2 
 

базисни автори и трудове по тези въпроси (както български, така и 

международни). 

 Втората глава на дисертационния труд на Зорница Каменова предлага 

историческа систематизация на куклените практики в българския театрален 

контекст. Тя започна от използването на куклата в ритуално-обредните 

традиции, минава през домашния и панаирджийския куклен театър, и 

представя в резюме развитието на кукленото изкуство до края на 20. век, 

разделяйки протеклата му история на два големи периода – от 

Освобождението до края на Втората световна война и т.нар. социалистически 

период. Разбира се, вътре в тези големи отрязъци З. Каменова откроява 

различните ситуации, фази на развитие, активни десетилетия, определящи 

тенденции. Този исторически разказ е концептуализиращ – той 

добросъвестно очертава историческото развитие на кукления театър в 

България, движейки се по неговите жалони, но същевременно резюмира 

променящите се и натрупващите се като традиция представи за кукленост, 

развитието на кукления художествен език, овладяването на нови естетически 

територии (като например кукления театър за възрастни и др.) В тази глава 

авторката отново демонстрира ерудиция, умение да строи историческия 

разказ, отделяйки най-важното от по-маловажното, разбиране за логиката на 

художествения процес. Тя успява да открои най-значимите явления и 

тенденции, основните имена и кръгове, които тласкат развитието на 

българския куклен театър. 

 Така, след полагането на теоретичните и историческите подстъпи към 

основния проблем, който я интересува, З. Каменова стига до времето след 

2000 г., като, естествено, тя вижда началото на разглежданите процеси още 

от 1989 г. В една кратка подглава в тази трета част от работата тя изяснява 
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граничността на 1989 г. като начало на ново време, в което определящи са 

„избухването на творческата свобода“ и „сериозното развитие на новите 

технологии“ (с. 98).  Основната перспектива, от която тя иска да погледне на 

развитието на кукления театър в България през двете последни десетилетия, е 

релацията: текст – представление – публика.  

Тъй като годините след 2000 г. не се характеризират с активно 

създаване на български куклени пиеси, З. Каменова използва термина, 

предложен от Славчо Маленов – „приложна литература за театър“, за да 

обхване адаптациите, колажите и изобщо авторския материал, който се 

превръща в основа за куклени постановки. Тя подчертава водещата роля на 

адаптациите (най-вече на приказки, на класически и съвременни 

произведения за деца), чийто автор най-често се явява режисьорът. В това 

постмодерно отношение към драматургичния материал З. Каменова вижда 

общи тенденции между кукления и драматичния театър, посочвайки и 

отделни имена, които работят и в двата вида театър като Теди Москов, Лео 

Капон, Симон Шварц, Катя Петрова, Веселка Кунчева и др. Разбира се, 

авторката има съзнание и за продължаващата традиция на класическия 

куклен театър, който разказва познати истории. Затова в по-важно понятие за 

нея се превръща „драматургия на (кукленото) представление“.  

Воще по-важен показател при изследването на творческия процес се 

явява профилът на публиката, към която е насочен кукленият театър. З. 

Каменова тръгва от традиционното му делене на куклен театър за деца и 

куклен театър за възрастни, за да посочи и по-фините му разграничения 

като куклен театър за много малки деца, семеен тип куклен театър и др. 

Това води и до естетически сегментации – тя посочва примери за нови 

куклени жанрове като куклена опера и куклен цирк, както и някои примери от 
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българската театрална практика за куклен мюзикъл за деца и куклен 

мюзикъл за възрастни. 

Изяснила тези нови процеси и оформили се естетически ниши, З. 

Каменова се насочва към най-ярките творци и най-значимите спектакли, чрез 

които иска да очертае и анализира полето на съвременния куклен театър в 

България. В тази глава проличава умението й да типологизира театралния 

език, както и да улавя уникалността и оригиналността на отделните 

творчески почерци. При групирането на творческите индивидуалности тя 

едновременно се позовава както на поколенческите вълни в българския 

куклен театър, така и на естетическите сходства между индивидуалните 

художествени изкази, а също и на направените избори за съвместна работа. 

Първата триада представени творци са режисьорите Славчо Маленов, 

Петър Пашов и Боньо Лунгов. Техният театър, според З. Каменова се 

характеризира с „ярък метафоричен език и развиване на традицията на 

хетерогенната специфика на кукления театър“ (терминът е на Хенрик 

Юрковски, с. 109). Същевременно тъкмо тези имена се оказват и свързващата 

връзка между постиженията на българския куклен театър от 20. и новите 

явления през 21. век. Авторката специално подчертава и творческите 

колаборации между някои от тях, особено чрез представянето на  Театър 

Ателие 313, където активно работят Славчо Маленов и Петър Пашов заедно 

с креативни художници-сценографи като Васил Рокоманов, Силва Бъчварова.   

Следващата важна двойка режисьори за З. Каменова се явяват Теди 

Москов и Катя Петрова. Обединява ги като общ интерес към т.нар. от нея 

„игрови импровизационен театър“. В случая тя вижда в тяхната работа и 

продължаването на традицията, започната от Юлия Огнянова, възпитала 

плеяда от режисьорски и актьорски имена.  
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Все в посоката на пресичането на границите между драматичния и 

кукления театър З. Каменова представя тандема между режисьора Веселка 

Кунчева и сценографа Мариета Голомехова. В тяхната работа „водещ 

компонент е визуално-пластическата образност, съчетаваща внушителна 

сценография и кукли“ (с. 171). 

Най-младите поколенчески вълни са представени чрез творческите 

групирания около две театрални формации. Магдалена Митева, Мила 

Коларова и Божидар Александров - Дарик работят заедно в проектите на 

Театър „Никои“, а сред новите лица на Театър Ателие 313 са откроени Петър 

Пашов - син и Милена Миланова. Те показват посоките на развитието на 

кукления театър към „театъра на обекта“ и „театъра на материала“ 

Всички тези творци са представени с техния творчески път и с най-

значимите им спектакли; анализът в повечето случаи е базиран и върху 

личните възприятия на авторката от гледаните спектакли, както и върху 

техни концептуални изказвания в интервюта и други публикации. По този 

начин работата на З. Каменова е и своеобразна панорама на основните 

творчески възгледи и практически постижения на българския куклен театър 

през последните 15-20 години.  

Погледнат като цяло представеният дисертационен труд на З. Каменова 

представлява добросъвестно изследване на един сегмент от театралния 

живот, който не се радва на силен интерес от българската театрална теория и 

история. Трябва специално да се подчертае желанието на авторката да 

съчетае и обобщи натрупаните знания до този момент в полето на кукления 

театър със собствени наблюдения и анализи върху най-актуалните явления и 

посоки на развитие. Не на последно място като принос могат да се посочат и 

блиц-портретите на отделни творци и блиц-анализите на най-значимите 
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куклени постановки, които очертават кукления ландшафт в България след 

2000 г. 

Езикът, на който е написана дисертацията е аналитичен и  

терминологично пунктуален. В стила на писане личи умението да се строи 

исторически разказ, да се правят обобщения едновременно с фокусирането 

върху отделни знакови факти и явления. Цитирането е добросъвестно и 

прецизно; библиографията се състои от 99 заглавия на кирилица и 11 

заглавия на латиница. Може да се отправи пожелание в съдържанието да се 

дадат страниците на отделните глави и подглави, което в значителна степен 

ще улесни четенето и на части от работата. 

 Всичко това ми дава основание да заключа, че представеният 

дисертационен труд, както и отделните публикации на Зорница Каменова по 

изследвана тема, притежават всички качества да й бъде присъдена 

образователна и научна степен „доктор“. 

 Гласувам „да“. 

 

 

        Проф. Николай Йорданов 


