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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р. Васил Рокоманов за дисертационен труд на Зорница 

Каменова, докторант към сектор „Театър“ на Института за изследване 

на изкуствата, БАН, на тема:  
 

КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ЗА ВЪЗРАСТНИ И 

ДЕЦА)  ОТ НАЧАЛОТО НА 21. ВЕК В БЪЛГАРИЯ   

с научен ръководител проф. д. изк. Камелия Николова   

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

 

Уважаеми Г-н Председател и членове на Научното жури,  

мои творчески прояви, както и на Силва Бъчварова, Славчо Маленов и 

Петър Пашов – най-близките ми житейски и професионално хора –– са 

обект на изследване в дисертацията. Вярвам, че уважаемата комисия е 

имала предвид този факт, когато отправи поканата си към мен. 

 

За начало на участието ми в настоящата процедура, чийто обект е 

дисертационния труд на Зорница Каменова, получих: 

1. Дисертационен труд – текст с една илюстрация в обем 228 стр. 

2. Автореферат – текст в обем 36 стр. 

3. Декларация за оригиналност – 1 стр. 

4. Списък с научни приноси на дисертационния труд (5 бр.) и 

научни публикации (6 бр.) – текст в обем 1 стр.  

Трудът съдържа Въведение, три глави, Заключение и Библиография от 
99 заглавия на кирилица и 11 –  на латиница. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ (стр. 5 – 7) обосновава необходимостта от изследване с 

основен предмет българския куклен театър и обект – най-важните 
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събития в тази област през годините от началото на 21 век до днес, 

както и водещите естетически тенденции, съпоставени с актуалната 

критическа мисъл и съвременната театрална естетика. Като цели и 

задачи на дисертационния труд са посочени: формулиране на 

адекватен понятиен теоретичен инструментариум; ситуиране на 

изследваните събитития в контекста на българското и европейското 

театрално изкуство. С цел обособяване предмета и обекта на 

изследването като автономно историко-теоретично поле за научни 

проучвания са обявени методологичен и терминологичен 

инструментариум. В тази връзка първоначалните хронологични 

граници са разширени до много по-обхватен исторически контекст – от 

ритуалните фолклорни практики, през възникването и осъзнаването на 

кукления театър като художествен феномен преди Втората световна 

война, до одържавяването и професионализацията му в соц-периода. 

Изчерпателно е представено разнообразието на теоретичните 

източници по темата, но не са посочени конкретни научни методи. 

Следва изложение, структурирано в три глави. 

Първа глава. ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ И СЪВРЕМЕННИ 

ПРЕДСТАВИ ЗА КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

ПОНЯТИЯТА ЗА КУКЛА И КУКЛЕНОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ 

КУКЛЕН ТЕАТЪР (8 - 31 стр.) 

За начало са изредени основните термини и дефиниции, използвани в 

професионалните среди, критиката и театрознанието у нас и в чужбина 

– що е кукла, куклен театър, куклен актьор и неговото изкуство, 

кукленост, сценичен обект (performing object), визуален театър, 

визуална драматургия и др. Вариантите на значенията им са обяснени 

чрез позовавания от текстове на Хайнрих фон Клайст, Едуард Гордън 

Крейг, Нина Симонова, Сергей Образцов, Хенрик Юрковски, Брус 

Шварц, Джон Тейлър, Пол МакФарлин, Ханс-Тийс Лемън, Стив Тилис, 
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Франк Прошан, Вернер Кньодген, Тина Байкат, Елена Владова, Славчо 

Маленов, Вергиния Павлова, Васил Рокоманов. Базовите понятия са 

обяснени в светлината на тяхната етимология, на „работните” 

физически параметри и игровите и конструктивните им функции на 

куклите в представленията, както и мястото им в системата на 

културата според високата естетика – от класическите дефиниции на 

Аристотел до съвременните театрални теоретици. С определяща 

важност за конкретното изследване са приети дефинициите на Хенрик 

Юрковски за хомогенен и хетерогенен куклен театър и на Стийв 

Тилис, който дели куклите на имитационни (марионетки), 

стилизирани (явайки) и концептуални (импровизирани или трикови 

кукли). Освен тях, Каменова е очарована от класификационния модел 

на Стивън Каплин до степен да го представи с единствената 

илюстрация в своя дисертационен труд. Моделът е базиран върху 

определение на Хенрик Юрковски („Транскодификация на знаковите 

системи на куклата“, 1983): в кукления театър „говорещият и 

изпълняващият обект за своите вокални и двигателни умения ползва 

физически източник, който е извън обекта.“ (22 стр.)  

В следващия момент изложението напуска територията на кукления 

театър, за да представи варианти на същите феномени в практиката и 

теорията на кинематографията, телевизията и дигиталните медии, като 

техни избрани примери са разположени по „куклено дърво“ на Каплан: 

жабокът Кермит и персонажи от пластелин, използвани за анимация в 

техниката stop motion, механични и виртуални кукли от американски 

анимационни филми и компютърни игри са редом с известни кукли от 

театрални спектакли на „Breаd and Puppet Theatre“, Сергей Образцов, 

Йозеф Скупа и японската традиция Бунраку. А самото „космическо 

дърво на живота“ е заето от явайската традиция Wayang kulit. 
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След този широк спектър от идеи Зорница Каменова проследява 

задочната, но изключително важна дискусия „за” и „против” понятието 

кукленост. Като първо представя възгледите на Владова, Маленов, 

Павлова и Филпот, Каменова излага своята позиция в подкрепа на 

научната състоятелност на понятието и неговата актуалност в 

съвременната творческа практика. Тя свързва съдържанието на 

термина с проблематиката на визуалния театър и визуалната 

драматургия. (28 стр.) Явленията, означени с тези термини, са 

разгледани както в перспективата на миналото (театър на сенките, 

музикално-ритмичните спектакли с автентични предмети и практики 

от 60-те години на ХХ век),1 така и с експерименти с разнообразни 

материали на „театър на фигурите” (Figuren Theater), пост-драматични 

и перформативни активности. 

 

Втора глава. КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР ДО НАЧАЛОТО НА 21. ВЕК В 

БЪЛГАРИЯ (32 – 90 стр.) 

Текстът е разделен от подзаглавия, отразяващи хронологията на 

изследваните процеси: 

2.1. ПРИСЪСТВИЕ НА КУКЛАТА В БИТА И ЕЖЕДНЕВИЕТО НА 

БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРЕДИ ОСВОБОЖДЕНИЕТО (32 – 36 стр.) 

Като въведение е изложена подробна информация за най-важните 

проявления на куклата, куклеността и кукления театър – от народната 

обредност (кукери, Герман, Мара Лишанка), семейно-битови 

забавления и  първи прояви на амбулантни куклари (панаирджийски 

театър на сандъче). 

2.2. РАЗВИТИЕ И КУКЛЕНИ СЪБИТИЯ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

ДО 1944 Г. (37 – 51 стр.) 

                                                           
1 Тук е пропуснат акцент върху полския визуален театър, представен в спектаклите на Тадеуш Кантор, 
Юзеф Шайна, Лешек Монджик, както и куклени аспекти от пърформансите на Владислав Хашиор 
(Władysław Hasior, 1928-1999). 
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В този исторически преглед са изложени във вярна хронологическа 

последователност подробни сведения за първите представления на 

европейски артисти (Томас Холдън, 1892, и „Театро Дей Пиколи“, 

1930), чешката куклена школа (Прошеков куклен театър, основан 1904) 

до първото модерно куклено-театрално представление у нас - „Викат 

ни в живота“ на „Купчинката на бръмбъзъците“ (1924).  

Материята е позната на заинтересованата публика и малцината 

изследователи, но заслугата на Каменова е, че е пресяла с добра мярка 

известното, уплътнила го е със съществени за предмета на 

изследването си детайли относно значимите факти, имена и дати, и ги 

е подредила в текст, който е структурирала според научните критерии 

и едновременно с това е написала интересно четиво. Добросъвестно е 

проследена еволюцията на отношенията на кукления ни театър със 

социалните и културни структури на българското общество през 

относително краткия, но остро драматичен период. Текстът надскача 

историографските нива на проблематиката, като ги обобщава и свързва 

с еволюцията на самия куклен театър – ведрия прием на пионерските 

спектакли, бързата интеграция на нововъзникналите театри в 

системата на националната култура (такава, каквато е съществувала 

тогава), професионализация и извисяване на естетическите критерии 

на куклените артисти, формиране на репертоар от отечествена и 

преводна куклена драматургия и на редовна критическа рефлексия.  

Комплексният подход, използван при анализа и поднасянето на 

фактологията, ситуира по категоричен начин тези важни процеси в 

точното им време и определя прецизно и еднозначно културните и 

творчески сдружения на българските интелектуалци, художници и 

артисти като люлка на съвременния куклен театър в България. А 

няколкото реда на 51 стр. хвърлят поглед към тогавашния европейски 
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куклен театър, за да осветли усилията на Мара Пенкова да включи 

българските куклари в динамиката на актуалната естетика. 

 

2. 3. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПЕРИОД (1944-1989) (51 – 90 стр.) 

Постигнатото в предишната глава е здрава основа за анализите на 

сложните процеси, протекли през следващия почти половин век във 

всички сфери на живота в страната. Текстът отразява противоречивата 

ситуация, при която скромният български куклен модел и неговите 

естествено формирали се естетически връзки с чешките и немските 

традиции, биват погълнати от мрежата с 30 куклени театъра, 

подчинени на тоталитарната държава, сталинисткия соцреализъм и 

съветския организационен еталон „Образцов”. Макар и неразбран в 

неговата театрална същност, моделът е наложен като безалтернативен.  

Излагайки в сгъстен вид хронологияна на последвалите събития, 

известни от статии в периодичния печат, бюлетини на САБ, юбилейни 

издания на куклените театри, интервюта и академични опити в същата 

област, докторантът втъкава свои мисли, тълкувания и оценки, с които 

осветлява естетическите процеси и откроява реалните измерения в 

постиженията на автори и спектакли. Така се доказва важна 

характеристика на актуалната за периода рецепция: днес тези имена и 

заглавия са считани за жалони не заради оценките на тогавашната 

критика, отразила ги с по ред-два суха информация, а най-вече заради 

овациите и наградите, получени зад граница, заради високи оценки на 

техните естетически открития, прогласени на най-високи форуми и по 

страниците на авторитетни издания от реално признати специалисти. 

Каменова привежда цифрови данни, с които обяснява една от не най-

явните причини за „домашното” неглижиране – блясъкът на куклите и 

кукларите осветява реалната стойност на прононсираните от режима 
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„живи класици” и техните „класики” в „приоритетните” за 

тогавашната държава области на официалната култура.  

Акцентите, които тя поставя, са отразени в подзаглавията:  

2.3.1. НАЧАЛО НА ОДЪРЖАВЯВАНЕТО. ЦЕНТРАЛЕН КУКЛЕН 

ТЕАТЪР. МАРА ПЕНКОВА (54 – 62 с.) – преход от марионетки и 

водени от отдолу марионетки на Сараванов към ръкавични кукли-

петрушки;  

2.3.2. КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР НА 60-ТЕ (63 – 67 с.);  

2.3.2.1. НОВИ ЕНЕРГИИ. ДРАМАТУРГИЯ ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР – 

Иван Теофилов, Рада Москова, Валери Петров, Борис Априлов (67 – 74 

с.)  – потически ориентирана професионална драматургия за куклен 

театър;  

2.3.2.2. МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ. Атанас Илков, Николина 

Георгиева, арх. Иван Цонев (74 – 80 с.) – значимо естетическо и 

професионално израстване – продукт на академичното образование за 

актьорско майсторство и режисура за куклен театър;  

2.3.2.3. КУКЛЕН ТЕАТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ. ТВОРЦИ ОТ 

ДРАМАТИЧНИЯ ТЕАТЪР ПОСТАВЯТ В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР. 

Юлия Огнянова, Любен Гройс (80 – 85 с.) – синхронни 

„кръвопреливания” на художествени и политически идеи;  

2.3.3. „ЗЛАТНИЯТ ВЕК“ НА 70-ТЕ ГОДИНИ. Яна Цанкова, Братя 

Райкови (85 – 89 с.);  

2.3.4. ПРЕЛОМЪТ И СВОБОДАТА. 80-ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ (89 – 90 

с.)  

 

Трета глава КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР СЛЕД НАЧАЛОТО НА 21. ВЕК В 

БЪЛГАРИЯ (91 – с.) 

Тази част на труда доразвива и обогатява логиката и структурата на 

предишната с естетическите измерения на изследваните явления, 
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произведения и техните автори в светлината на актуални теоретични 

методи и модели. Текстът е структуриран в подтеми със съответните 

подзаглавия. 

3.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА КУКЛЕНО-

СЦЕНИЧНА ПРАТИКА. (91 – 108 с.) 

Първият дял, „Контекст и периодизация” (91 – 98 с.), обхваща целия 

соц-период, края на ХХ-ия и първите години на новия век. Научният 

подход към темата е обоснован чрез позовавания на трудове на  

Пламен Дойнов, Камелия Николова, Ромео Попилиев, Николай 

Йорданов, които визират по-общи процеси в българската литература и 

драматичния театър. Това, от своя страна, разполага изследваната 

проблематика в много по-широк контекст и я свързва с цялостен 

поглед към процесите в обществото и културата. Тук са изложени и 

някои изводи, извлечени при анализите в предишната глава: 

• относителната автономност на кукления театър от идеологемите 

на комунизма се основава на изначалната му антипсихологичност и 

несъвместимост с психологическия реализъм на Станиславски;  

• „отхлабена” зависимост от драматургичния текст, а от тук – от 

цензурата и доктрината на социалистическия реализъм; 

• фигурите на режисьора и сценографа стават водещи при 

формиране на театралната идея и нейната сценична реализация; 

• кукленият театър като „зАветно място“ за новаторски театрални 

търсения;  

• международната активност на куклените театри и творци 

синхронизира тяхното изкуство с актуалната международна културна 

ситуация в степен, превъзхождаща драматичния и други области 

(театър Драк и други чешки творци връщат българския куклен театър 

към един от неговите извори – чешката куклена школа); 

• разбиване на клишето „кукления театър – изкуство за деца”. 
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Като най-важни характеристики на промените след 1989-а Каменова 

посочва опитите за реформиране на театъра чрез преструктуриране на 

театралната мрежа и появата на частни куклени трупи. 

Под заглавието „Съвременни перспективи в корелацията текст-

представление-публика в куклено-театралното представление в 

България” са изложени резултати от театрологичен анализ, при който 

изследваните събития и процеси са поставени в историко-теоретичния 

дискурс, формулиран от Николай Йорданов като процес, протичащ „от 

написаната драма към драматургия на представлението“. Макар Елена 

Владова да е означила процеса като „изтощение по отношение на 

текста за куклен театър след началото на XXI в.” (101 с.), Каменова се 

връща към предишния период, за да проследи как още тогава куклени 

режисьори оперират свободно с драматургични текстове, драматизират 

приказки и авторски произведения в различни литературни жанрове 

или ги използват като изходен материал за импровизации. Тези и 

последвалите ги събития са разгледани като пост-драматични 

творчески стратегии с две главни направления на развитие – все по-

избистрящи се перформативни тенденции за създаване и представяне 

на куклени спектакли, много от които са определени и като визуален 

театър, който използва за отправна точка на своята визуална 

драматургия игровите и пластическите свойства на разнообразни 

материалности, сценични обекти (performing objects), пространство, 

светлина и пр.  

Регистрацията  на описаните по-горе феномени в двата разглеждани 

периода са белези на дълбоки промени в естетиката на българското 

театрално изкуство, разпознати от Зорница Каменова в спектаклите, 

към които се обръща в последните дялове на своята дисертация. Те, 

струва ми се, са емоционалните мотиви за избора на тема. Всяка от 
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следващите пет части групира под общо заглавие режисьори (и 

сценографи), в чиито спектакли докторантът разпознава общи 

естетически пристрастия. Едновременно с това тя търси потвърждение 

на теоретичните си съждения. Частите са: „Изследователи на 

традиции. Творчеството на Славчо Маленов, Петър Пашов, Боньо 

Лунгов” (Силва Бъчварова и Васил Рокоманов); „Измеренията на 

игровия импровизационен театър в творчеството на Катя Петрова и 

Теди Москов”; „За границите на драматичния и кукления театър. 

Веселка Кунчева” (Мариета Голомехова); „Въображаемите куклени 

светове на театър „Никои“. Магдалена Митева, Мила Коларова, 

Божидар Александров – Дарик”; „Новите лица на театър „Ателие 313“. 

Петър Пашов – син и Милена Миланова”.  

Всеки раздел проследява най-важното от личната и творческа 

биография на изброените режисьори и тримата куклени сценографи, 

като акцентира върху онези спектакли, които докторантът счита за 

определящи творческото развитие на всеки от тях и приносите му към 

динамиката на изкуството на кукления театър; приведени са подбрани 

цитати от теоретични опити, части от интервюта и др., придружени с 

критически оценки и квалификации, ситуиращи ги спрямо изложените 

теоретични модели. 

*** 

Темата на труда  КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ЗА 

ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА)  ОТ НАЧАЛОТО НА 21. ВЕК В БЪЛГАРИЯ   

е дисертабилна и актуална спрямо постиженията и проблемите на това 

изкуство и на тяхното осмисляне в исторически план и в контекста на 

съвременната театрална теория.  

В структурата и съдържанието на дисертацията личи професионалната 

ерудиция на научния ръководител проф. д-р Камелия Николова, която 
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най-вероятно е поставила високи критерии пред докторанта, тъй като 

обсъжданият текст надхвърля обичайните за случая формат, тематичен 

обхват и сложност, а в някои части – и времеви граници. Последното е 

често явление за трудове на млади и амбициозни изследователи, но 

случаят не е такъв.  

Зорница Каменова има значим житейски и професионален опит, както 

и богати непосредствени впечатления в целия спектър от проявления 

на живото представление. Тя е силно мотивирана да очертае свое 

изследователско поле в голямата тема „български куклен театър”. 

Макар областта да не е преситена с критическо внимание, има не 

малко изследователи, чиито публикации са цитирани коректно и не ми 

е известен някой, който да покрива темата и съдържанието на 

обсъждания текст. Негова отчетлива характеристика е стремеж към 

изчерпателност, изразени в две основни направления. 

Първото от тях е историчното: Зорница Каменова демонстрира 

отлични качества на театрален историк. На практика втора глава 

„Куклено-театрални прояви до началото на 21. век в България”, 

обхващаща „Присъствие на куклата в бита и ежедневието на 

българския народ преди Освобождението”, „Развитие и куклени 

събития в периода от Освобождението до 1944” и „Социалистически 

период (1944-1989) и първата част от трета глава „Кукленият театър 

след началото на ХХІ век в България. Обща характеристика. 

Исторически контекст” предлагат в синтезиран вид цялата история на 

българския куклен театър!  

Информацията като цяло е известна от натрупалата се с годините 

литература по темата, но в труда на Каменова данните са пресяти и 

подредени според научните критерии, ситуирани са хронологично в 

конкретен, вярно представен исторически контекст, снабдени са със 

съответните атрибути и пред нас е академично знание, годно да влезе в 
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научно обръщение. Изложението тече гладко, на разбираем и добър 

език; разказът е занимателен, с добре поднесени детайли. Това са 

предпоставки дисертацията да стане основа на пълноценна История на 

кукления театър в България – книга, която нашето изкуство заслужава. 

Второто направление в дисертацията е широкото хуманитарно течение 

на междудисциплинарни научни изследвания, сред чиито 

представители са и нейните преки учители – професорите Николова и 

Йорданов. Докторантът не само ги цитира, а извлича от техните 

текстове теоретични модели, с чиято помощ разполага проучваните 

явления в съвременен научен контекст и съответния понятиен апарат. 

Което, от своя страна, налага забележката, че въпреки заявката в 

автореферата на стр. 4, Методология, не открих обосновани методи за 

изследване и критерии за анализ. Макар в изложението да се 

разпознават такива, те не са организирани в мотивиран методически 

апарат, което не е без последици за дисертацията. Една от тях е, че не е 

дефиниран междудисциплинарния характер както на изследваната 

проблематика, така и на източниците, с които борави.   

Например, в първа глава „Исторически перспективи и съвременни 

представи за куклено-театралното представление. Понятията за кукла и 

кукленост в съвременния куклен театър” са цитирани разнообразни 

мнения, дефиниции и класификации. Дори вглеждането в биографиите 

на техните автори ги диференцира в две големи групи – на практиците 

и на теоретиците. В първата, обхващаща режисьори и сценографи, 

куклата е разглеждана най-вече през нейната функционалност спрямо 

актьора-кукловод и сценичното пространство. Тези предимно 

академични текстове са инспирирани от и адресирани към 

постановъчните процеси и имат научно-приложен характер, близък до 

смисъла, който Маленов влага в израза „приложна драматургия”. 
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Изследователите от втората група разполагат куклата в обхвата на 

различни хуманитарни дисциплини, а някои се занимават с 

взаимодействия на нейния с други видове театър, с драматургията, 

литературата, изобразителните изкуства, а в най-високите си примери 

– със цялата динамично променяща се система на културата и с 

естетиката (като дял от философията). При това, една част от тези 

автори – културолози, семиотици, психолози, философи и др. – се 

интересуват не точно от театрална кукла, а от феноменологията на 

куклата като статуя, играчка, манекен, автомат, робот, дигитално 

генериран аватар и пр. 

Взаимните позовавания на автори от двете групи не бива да ни 

заблуждават относно степента на сходство и релевантност между 

техните дефиниции и класификации, което е основание за повишена 

критичност. В този смисъл, еклектичният модел на Каплан може и да 

онагледява разнообразието на кукли и техни представления, но за 

целите на същинското знание препоръчвам за еталони подробно 

аргументираната и професионална класификация на Томанек2 и 

мъдрата задълбоченост на Юрковски и Лотман.3  

Позволявам си тези бележки, за да очертая сложността на проблемите, 

с които се е заела Зорница Каменова. Със същия адрес са и следващите 

изречения, отнасящи се за последната глава на труда, призвана в най-

голяма степен да изпълни със съдържание заявената тема. Тук са 

разгледани достатъчно спектакли, създадени по време на периода и 

насочени към деца и възрастни; някои от тях са представени доста 

подробно. Текстът е фокусиран върху режисьорите им и върху трима 

сценографи, единият от които е моята личност. По тази причина не 

                                                           
2 Alois Tománek Podoby loutky Akademie múzických umění Praha, 2007 
3 Лотман Ю.М. Куклы в системе культуры Избранные статьи. В 3-х т.т. Т. I. Таллинн, 1992, с. 377-380.  
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коментирам селекцията и оценките на Каменова за приносите им по 

изследваната тема, а ги приемам в тяхната цялост и се съгласявам с 

крайните изводи, като правя още две бележки. 

Първата визира липсата на специално внимание към постиженията на 

актьорите в коментираните спектакли, което не добавя обективност 

към изследваните в дисертацията явления и процеси. И макар, че от 

времето на Първата театрална реформа за автор на спектъкъла се счита 

режисьора, не мога да си представя „Светлосиният Петър”, „Дон 

Кихот”, „Бурята” и „Майсторът и Маргарита” без Жени Пашова. За 

мен „бате Енчо” Данаилов си остава Малкия принц, Лукчо, Диригента 

от „В лунната стая” и Пистонджи Бомонджи от „Приказки”-те на 

Киплинг. Искрено се възхищавам как Георги Спасов вае образ след 

образ на границите на кукленото и драматичното в спектакли на 

различни режисьори. Какви биха били представленията на Катя 

Петрова без Румен Гаванозов?  

Втората бележка перефразира Елена Владова – „изтощение по 

отношение на куклата след началото на XXI в.” – явление, 

регистрирано от докторанта в спектакли на водещи режисьори през 

периода. Става дума за съществена и особено тревожна тенденция, 

която не бива да остава без специално внимание. 

Проблематиката изисква вникване във феноменологията на връзките 

между куклата, актьора-кукловод и театралния образ, възникващ в 

съзнанието на зрителя.4 Методологията на тази „приложна магия”, 

изкована от професорите Илков и Георгиева, е основа на всички 

значими успехи на нашия куклен театър. Затова много, много се 

зарадвах от степента, в която Милена Миланова (207 с.) осъзнава 

постиженията си като продължение на усвоеното от такъв майстор в 

                                                           
4 Темата е в основата на хабилитационния ми труд „Сценография за разтрояващ се актьор”,  
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изкуството на кукловода като Жени Пашова. Търсенията в НАТФИЗ и 

сред най-младите професионалисти за развитие на куклеността през 

изследване игровите и образни възможности на разнообразни 

материали със съвременни концептуални идеи и практики обясняват 

оптимизма в крайните обобщения на дисертацията. 

Моите усещания са по-скоро скептични – все по-очевидно става, че 

сме в сериозна криза, обхващаща постановъчната практика, 

оценъчната функция на фестивалите и цялосната критическа и 

теоретична рецепция за куклен театър.  

И последно: намирам за странно предложеният за рецензия текст да е 

илюстриран с една-единствена снимка, която при това е много далеч от 

темата, обявена в заглавието.  

 

*** 

Уважаеми Г-н Председател и членове на Научното жури, приемете 

бележките ми като принос към последната фаза от образованието на 

Зорница Каменова. Считам, че главно достойнство на нейната 

дисертация е големият обем събрана и обработена разнообразна 

информация по историчеки, актуални творчески и теоретични 

проблеми на кукления театър в България. Систематизацията на 

материала създава верен образ на историческото развитие и 

моментното състояние на този дял от театралното ни изкуство. Най-

успешно разработените части на текста съдържат потенциал за 

издаване, а очертаните проблеми са зони на бъдещи изследвания и 

развитие на Каменова като специалист, критик и учен-изследовател.  
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Дисертацията генерира знание в своето научно направление, адекватно 

на академичните и научно-приложните цели на Института за 

изследване на изкуствата, БАН и НАТФИЗ.  Претендираните научни 

приноси са адекватни на постигнатите резултати. 

Оценявам дисертационния труд КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНОТО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА)  ОТ НАЧАЛОТО НА 

21. ВЕК В БЪЛГАРИЯ  като много добро изследване в своята област с 

реална научно-приложна стойност, което отговаря на изискванията за 

придобиване на най-високата образователна и научна степен.  

Предлагам на Научното жури да присъди на Зорница Каменова 

образователната и научна степен “Доктор”.    

 

С уважение: 

  Проф. д-р Васил Рокоманов    20.08.2018 

 

  

  


