
 
РЕЦЕНЗИЯ 

На  проф. д-р  Иван /Иво/ Иванов Драганов, София, ул. „Неофит 
Рилски” № 61 по   конкурс за заемане на академичната 
длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (българско 
документално кино), професионално направление 8.4. обявен в ДВ бр. 60 от 
29.07.2022 г. за нуждите на сектор Екранни изкуства при Института за 
изследване на изкуствата, БАН. 
                                     

 
В конкурса за длъжността ДОЦЕНТ  по Кинознание, киноизкуство и 

телевизия в Института за изследване на изкуствата при БАН,  професионално  
направление  „Театрално и филмово творчество“- 8.4 има един участник – гл. 
ас. д-р Теодора Стоилова - Дончева. В конкурса тя се представя с монография 
озаглавена: „БЪЛГАРСКОТО ПОСТАТОТАЛИТАРНО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО - 
ПОХВАТИ, ТЕНДЕНЦИИ, АВТОРИ, ФИЛМИ, АНАЛИЗИ“.  Д-р Теодора Стоилова 
- Дончева има вече достатъчно дълга и разностранна практика и аз мога  да 
кажа, че владее материята, за която пише. Творческата й биография включва 
важни професионални позиции  като сценарист на документални и игрални 
филми, главен сценарист на тв сериал и продуцент. Този опит е осмислен в 
обучението й в СУ специалност „Културология” и нейната практика в киното 
и телевизията. Редица публикации подкрепят нейните опити теоретично да 
осмисли своя професионален опит.  Голямо впечатление направи през 2016 
г. нейният дисертационен труд „Българският телевизионен сериал от 21 век”.  
Каква е структурата на монографията? Тя съдържа Увод, Три глави, 
Заключение, Приложения, Библиография, Индекс на филмовите заглавия, 
Индекс на имената. Трите глави съдържат и подзаглавия. 

  
 - Уводът въвежда в материята на документалното кино от 1944 

година до промените през 1989 година. В него д-р Теодора Стоилова-Дончева 
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представя сложните отношения  на властта с документалното кино. Всъщност 
прави много убедителен, кратък и ясен преглед на усилията на властта, на 
нейната идеологическа матрица т.нар. социалистически реализъм и 
налагането на творците да показват единствено  пропаганда на новите идеи 
подчинени на съветския челен опит.  Много точен е анализът на авторката 
за силата на документалните филми, които без да влизат в клишето 
дисидентски филми бяха достатъчно отговорни да бъдат коректни спрямо 
действителността. Съжалявам, че не е включила в своето, силно като анализ 
и въздействие изследване филмите на Оскар Кристанов, който имаше 
изключителна чувствителност към т.нар. поетика на делника.  Важното е, че 
в увода е поставена  нейната теза към проблема за мястото и значението на 
документалното кино особено през 80-те години на миналия век, ролята му 
на предвестник на събитията, които авторите на филмите предусещаха и  
които предстояха. Тази част от нейния увод бих озаглавил „Мълва за дъжд“. 
Изцяло съм съгласен с нейната констатация, че с малки изключения времето 
на документалното кино през 80-те няма да се върне. 

В първа глава със заглавие НОВОТО ВРЕМЕ е представен 
исторически обзор на прехода към пазарна икономика в киното. С много 
цитати и откъси от различни интервюта д-р Дончева е резюмирала шока от 
настъпилите промени. Еуфорията от премахването на идеологическата 
свобода е заменена от тревожността на финансовата стагнация. През 1991 г. 
имаше средства за производството на един филм. Какво стана? Ето какво. 
Икономически необективна и финансово неефективна антикризисна мярка е 
да се свиват разходите за култура и образование в период на криза. В 
България освен студиите за производство на филми бяха приватизирани 
киносалоните и по този начин реалният пазар на киното бе разрушен, а се 
говореше за пазарна икономика. Видимо управляващите (тогава и днес) 
отказват да осъзнаят, че база на всяко общество това са  религията, 
културата, образованието, изкуството и науката, а те не се купуват или 
продават. Поне не по начина, по който се прави у нас.  Културата е с нищо 
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незаменима спойка на нацията и условие за нейния престиж, но съзнателно 
е политически и финансово принизявана заедно с науката и образованието. 
Това разчитам в подтекста на тази глава от монографията. 

 В подглава 1.1 „Филмите на новото десетилетие“ д-р Теодора 
Стоилова-Дончева е извършила огромен по обем работа – тя е успяла да 
изгледа всички документални филми от 90-те години и да ги осмисли с 
помощта на интервюирани критици. Кратко, ясно  от дистанцията на времето 
тя анализира процесите в киното, като си служи с конкретни примери и 
автори. Заслуга на авторката е, че е успяла да открои най-значимите 
документални филми и да разкрие тенденциите, които те очертават. Много 
вярна е констатацията й за натрапчивото взиране в представители на 
малцинства, всякакви маргинали и други екзотични представители на 
социалната периферия през първият етап на 90-те години, които са атракция 
за чужденците. На няколко пъти тя деликатно, но ясно формулира вече 
очертаващата се нова зависимост  - тази на парите. Изводът е ясен – 
финансовата зависимост смени идеологическата. В същото време д-р 
Теодора Стоилова-Дончева дава много позитивна оценка на филмите на Юли 
Стоянов, Асен Владимиров, Светослав Овчаров, Костадин Бонев, Елдора 
Трайкова, Адела Пеева, Анна Петкова и Малина Петрова, драматурга Влади 
Киров, както и на забележителните филми за важни събития от близката ни 
история  на Атанас Киряков и Станимир Трифонов,но и филмите на  Здравко 
Драгнев и триото Джеки, Джони и Чарли. Това са хора, които не напуснаха 
полупотопеният кораб на киното и успяха да го изведат на по-спокойни 
брегове. Фактически тя подкрепя тезата, че в най - добрите си образци 
документалното кино е неофициалната история на България. От нея 
бъдещите поколения ще научат повече от официалните, силно политизирани, 
псевдо исторически източници. Нейните анализи са направени прецизно 
,както подобава на важен научен труд. 

В подглава 1.2  „Тематични ядра, нови жанрове и тенденции в 
новото десетилетие 2000-2010. Културен и политически контекст. 
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Методи за финансиране.“ В тази подглава д-р Теодора Стоилова-Дончева 
започва с промените настъпили в България главно по отношение 
присъединяването ни към Европейският съюз.   Тя   анализира процесите от 
новият век като се спира на постъпилите в България средства от 
предприсъединителните фондове, част от които се насочват към 
аудиовизуалната индустрия и дават възможност за професионални изяви. 
Според авторката това се забелязва и при хората създали фирми за 
технологични услуги по европейски проекти. Много коректно тя отбелязва 
завишените нива на финансиране на киното, като не пропуска да отбележи, 
че висшите училища произвеждат твърде много режисьори и оператори.  

Д-р Дончева се спира на два емблематични частни игрални филма: 
„Мила от Марс“ на Зорница София Попганчева и „Източни пиеси“ на Камен 
Калев. (Светлина върху производството на този тип нискобюджетни  филми 
хвърля и дисертацията на д-р Мартичка Божилова в НАТФИЗ „Кръстьо 
Сарафов“).  

Д-р Стоилова-Дончева отделя внимание на присъствието на български 
документални филми по международни фестивали, като отбелязва 
заслугите, както и на режисьори от по-възрастното поколение, така и 
присъствието на съвсем млади колеги, които правят впечатление още с 
първите си филми. С много разбиране на материята тя анализира новите 
похвати в документалното кино, които се дължат на новите технологии, и 
ниските бюджети.  

Мнението на авторката е, че документалното ни кино е надскочило 
регионалната рамка и печели симпатии и награди по международни 
фестивали с интерпретацията на универсални проблеми и специфични 
похвати. Много добро впечатление прави нейният анализ на филмите на 
режисьора Иван Младенов – един от най-значимите документалисти преди и 
след промените. Разбира се д-р Дончева отделя внимание на всички, които 
заслужават да бъдат споменати в такъв важен и представителен научен труд. 
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Заслужено внимание отдава на тандема Асен Владимиров и Елдора 
Трайкова създали чудесни филми, на Светослав Овчаров, който от 
десетилетия се занимава с исторически теми, на Олег Ковачев. А това 
означава и важна следа в киноизкуството и културата ни. 
 В подглава 1.3  „Тематични ядра, нови жанрове и тенденции в 
новото десетилетие 2000-2010. Културен и политически контекст. 
Методи за финансиране. Фестивалните моди и тяхното отражение 
върху съвременните български филми.“ В тази подглава д-р Теодора 
Стоилова-Дончева продължава своето изследване на развитието на 
документалното кино повлияно от новите технологии. Истина е, че 
цифровизацията промени радикално не само начините на производство, 
които са по – консервативни, но и начинът на възприемане на 
аудиовизуалната продукция. Авторката се спира на този феномен. Аз бих 
отбелязал, че филм гледан на смартфон или часовник е разновидност на 
техническо забавление, нещо като атракционите в т.нар. „луна паркове“. 
Такъв тип гледане води до това, че невръстните зрители имат някаква идея 
какво се случва във филма, но нямат пълна и ясна представа за него и  за 
цялостното му съдържание. Какво са гледали трудно могат да разкажат… 

Основно място в подглава 1.3 заема присъствието на нашите филми по 
международни и национални фестивали. Нещата са сложни, в моите очи 
националната критика и публика би трябвало да са приоритет, въпреки, че 
много режисьори адресират филма си за определен тип фестивали по света. 
А те, както знаем са около 7 000, което донякъде девалвира тяхното значение 
и престиж.   

Във втора глава  „Основни кинопохвати, тенденции и 
проблеми в българското посттоталитарно документално 
кино“ авторката е систематизирала някои от най-типичните черти и 
творчески похвати в документалното кино след промените през 1989 година. 
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               Тя е извела три основни характеристики: възстановките в 
историческите документални филми, хибридността в документалното кино и 
авторската манипулацията. 

В подглава 2.1 „Аспекти от природата и естетиката на 
документалното кино“ като отправна точка д-р Теодора Стоилова-
Дончева търси общите черти в различните видове кино с акцент на игралното 
и документалното кино. Тя извежда тезата, че след като са част от 
киноизкуството резонно е те да заимстват изразни похвати от всички видове 
кино. Може да се спори по този въпрос за пренебрегването на жанровите 
граници и тези на видовете изкуство, но това е резултатът от свръх 
либерализирания постмодернизъм. А еклектиката като стил и похват е на 
една ръка разстояние. Авторката прави коректно тази уговорка и се позовава 
на мнение изразено от проф. д. н. Петя Александрова. Възстановките  добиха 
статут на неотменим похват, особено във филмите на историческа тематика, 
но същевременно поставят въпроса за манипулацията. Затова д-р Дончева си 
поставя като важна естетическа задача да потърси характеристиките на 
достоверността.  

В подглава 2.2 „Достоверността в документалното кино“ д-р 
Теодора Стоилова-Дончева  анализира и коментира изключително важния 
въпрос за обективното и субективното в киното - пресечна точка на проблема 
за достоверността. Много точно тя дефинира своя извод, че именно 
субективното превръща филмовия материал във филм с позиция и съответни 
възгледи. Това е отправна точка към по-високо ниво на неин размисъл, а 
именно за морала и ценностната система на автора. Според мен тази 
подглава има голямо значение за целият научен труд, защото опира до 
базови за всяка личност и дори нация ценностна система и съобразен с нея 
морал. В своите съждения д-р Теодора Стоилова-Дончева стига до 
заключението, че често възстановките са по–коректни към зрителя, 
отколкото обикновени манипулации с изобразителен материал привнесен в 
тъканта на филма произволно и за удобство на своя автор. Тезите на д-р 



 7 

Дончева са важни, защото ние като народ нямаме споделени ценности, а това 
априори поражда недоверие, мнителност, дори омраза.  

В подглава 2.3 „За възстановките в документалното кино“ д-р 
Теодора Стоилова – Дончева поставя три ключови въпроса,  имащи 
отношение към естетиката на документалното кино и съчетаването на 
игрални похвати в документалния филм. Тя поставя важният теоретичен 
въпрос хибридната форма не води ли до създаване на нов кино-език. Сложен, 
теоретичен въпрос., на който тепърва ще се търсят отговори.  

Авторката прецизно е разгледала общия културологичен контекст и 
стига до заключението, че в днешно време за съжаление бутафорно се 
използват възстановки на исторически събития и места.  Всички сме 
свидетели на такива пошлятини, които в най-добрия случай достигат нивото 
на туристически атракцион. Д-р Теодора Стоилова-Дончева  не дава 
категоричен отговор за или против възстановките, най-малкото поради 
различните естетически резултати и това е разумната позиция в случая.  

В подглава 2.4 „Инсценизациите в историческите 
документални филми като белег на съвременния филмов език“ д-р 
Дончева продължава своя анализ на хибридните форми. В тази подглава тя 
тръгва от манифеста на Дзига Вертов за чистото документално кино. 
Авторката открива и в творчеството на Вертов хибридни похвати, но не ги 
обозначава. В крайна сметка нейното заключението е, че възстановката като 
художествен похват вече е навлязла в голяма степен в съвременния 
постмодернистичен език и е ненужно да го поставяме под съмнение.  
Проблемът не е той, а бутафорно изглеждащите инсценизации поради липса 
на достатъчно средства,  вероятно и на талант. В документалния филм за 
Добри Фабрикаджията, например, имаше кадър с турчин със съответните фес 
и шалвари да язди кон под един климатик. Доверието към инсценировката бе 
тутакси тотално компрометирано. 
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 В подглава 2.5 „За рецепцията на зрителите и техните 
очаквания“ кандидатката д-р Дончева разглежда основен въпрос в 
социокултурен аспект – очакванията на публиката. За съжаление тук ми 
липсват още няколко думи за отсъствието на филмовия маркетинг като 
научно-приложен инструмент още повече, че Институтът за изследване на 
изкуствата е единственото място, където д-р Александър Стайков защити 
дисертация по темата. Д-р Дончева споменава в тази глава нещо много 
важно:“ чрез реконструкциите всички филмови разкази добиват приказни 
измерения“. За това, че хората обичат приказки и ги търсят трябва отделно 
изследване, важното е, че тя го има предвид особено в нейната битност на 
сценарист и продуцент. Друг важен акцент, който тя поставя е, че 
историческите документални филми са много гледани. Това е важен 
ориентир за художествените комисии към НФЦ и аз се чудя кога и кой 
директор най-сетне ще се престраши да направи маркетинг за това от какви 
филми имат потребност зрителите. Естествено, ако искаме да си върнем 
националната публика… 

В подглава 2.6 „Особеностите на постмодерната 
епоха“ авторката разглежда процесите на глобализация в социален и 
политически контекст, което е необходимо. В същото време ми липсва  кратък 
анализ на глобализацията в естетически план. Тя констатира, че филмите, 
които се гледат в България нямат прием на фестивални форуми и дава 
примери. Бих искал специално да я подкрепя, че филмите портрети имат 
важна културна мисия. Те показват личности, които съумяват да надмогнат 
собствения си интерес в полза на обществения, отстояват вижданията и 
позициите си по важни морални и социално - политически проблеми.  

В подглава 2.7 „Националната идентичност според някои от 
българските исторически документални филми“ д-р Дончева засяга 
важна и много трудна тема. Тя е такава, защото всеки човек се чувства 
априорно ощетен от съдбата (особено валидно на Балканите) и търси своя 
героична идентичност в древни истории. Колкото по-древни, толкова по- 
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благодатни за легенди и митове. От друга страна историята ни често е писана 
от политически „ветропоказатели“ не дотам коректни към фактите. Именно 
документални филми са се явявали коректив на исторически измислици 
представяни като фактология от първоизвора. Ето затова казвам, че в най-
добрите си образци българските исторически документални филми са 
„неофициалната история на България“. Авторката е разгледала този 
феномен, като изводът й е малко тъжен – често се случва автори услужливо 
да се плъзгат по популистки тези и клишета, за да удовлетворят нечии болни 
претенции и не на последно място да обслужат властниците.  

В подглава 2.8 „ За модерният подход – с добро“ д-р Дончева не 
прикрива своя оптимизъм по отношение на хибридните форми. Според нея 
развитието на технологиите ще доведе до смесване на видовете кино и 
границите ще бъдат размити. VR и увлечението към новите аудиовизуални 
технологии ще доведе до самото отпадане на документални снимки. 
Въпросът, който аз имам е къде остава документа като аудиовизуален архив 
за бъдещите поколения? Как ще изглежда след 30-50 години филм с 
възстановки в очите на бъдещи изследователи на документалното кино? И 
какво ще бъде той – обективен архивен материал или субективна творческа 
интерпретация? И другата опасност е ескалация на възможностите за 
манипулация при тълкуването на възстановките…Сега и в бъдеще. Това може 
би са странични ефекти, но научните изследователи би трябвало да ги 
предвидят. 

В подглава 2.9 „Професионалната общност в България и 
възстановките“ д-р Теодора Стоилова-Дончева си е направила труда да 
потърси аргументи на документалисти за и против възстановките в 
документалното кино. Мненията, както се очаква прилагат аргументи в 
едната и другата посока. За мен най-интересно е мнението на режисьори и 
оператори, като определено ми липсва мнението на оператора на филма 
„Книжарят“. Но, и така тези интервюта дават по-широка палитра от оценки, 
и това обогатява научния труд. 
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В трета глава ВЪРХОВЕ, подглава 3.1 „Авторови 
интерпретации в документалното кино“  кандидатката д-р Дончева 
прави академичен анализ на няколко подбрани филма и доказва, че един и 
същи материал зависи изцяло от интерпретацията на автора. С точни детайли 
тя съпоставя посланията в документалния филм „Човек от народа“ на реж. 
Христо Ковачев ,1981 г. и „Човека и народа“ на реж. Светослав Овчаров -
2012 г. След 1990 година кардинално е сменена политическата ситуация у 
нас и първият филм, който е от годините на организирания социалистически 
ентусиазъм изглежда исторически, политически и естетически  безпомощно 
поради липса на характерния за 1981 г. пропаганден патос и възторжена 
истерия около 1300 годишнината от създаването на българската държава. На 
много обстоен и точен анализ тя е съпоставила по линията обективност и 
субективност на авторските интерпретации филмите „Сага за попилените 
възможности“ на реж. Ралица Димитрова, който аргументирано подлага на 
критика и великолепният филм на Асен Владимиров „Жертва на пешки“.    
Към него добавя и анализ на филма „Опит за биография на лицето Х“ на 
Васил Живков. Тези примери й служат, за да покаже как различната гледна 
точка и общия политически, и социокултурен контекст влияе върху 
материята, обект на изследване от различни документалисти с общо взето 
един и същ исторически архивен филмов материал.  

В подглава 3.2. „Изповедални документални филми в 
българското документално кино“ и 3.2.1 „Ролята на личността във 
филма „И звярът е още жив“ кандидатката  продължава да навлиза във 
вътрешния свят на документалистите, така да се каже в тяхната творческа 
лаборатория. В първия филм „Червено, твърде червено“ авторката 
Божина Панайотова търси истината за своето семейство. Факт е, че в 
тоталитарната държава критично висока маса хора са сътрудничили на 
бившата Държавна сигурност и сега крият това. Някои доброволно, други са 
били принуждавани. В този случай авторката се заема да издири истината за 



 11 

своите родители, каквато и да е тя…Д-р Дончева насочва вниманието ни към 
този филм без да издава присъди. 

Сходен е случаят и с филма „Звярът е още жив“ на Мина Милева и 
Весела Казакова. Д-р Дончева прави академичен анализ върху филма, 
обстоятелствата при които е бил създаден, навлиза във вътрешния свят на 
двете сърежисьорки. Филмът от страна на Мина Милева е личен, в голяма 
степен изповедален. В него тя разкрива старателно пазената от нея тайна за 
репресиите върху дядо й Антон Милев и води с него задочен диалог на тема 
живот, лично достойнство, скрита истина, фалшива политическа декорация, 
разлики между азиатския тип комунизъм и еврокомунизма. Общо взето  д-р 
Теодора Стоилова-Дончева ни припомня прочутата фраза на Юлиус Фучик: 
„Хора, бдете!“. В тези две кратки подглави д-р Дончева анализира авторските 
интерпретации на тоталитарния режим и дава отговор на въпроса доколко 
имаме примери в тази посока и как ги осмисляме. Искам само да добавя 
разтърсващият документален филм на Джеки Стоев за майка му :“Изповедта 
на една стара комунистка“. Филмът е от 1992 г. ,СТФ „Екран“. 

В подглава 3.3 „Пътуванията“ в българското документално 
кино“  д-р Дончева в обстойния си анализ на филма “Чия е тази песен?“ на 
реж. Адела Пеева, чрез споровете на тема чия е тази народна песен извежда 
метафората, че тук на този Балкански полуостров дори фолклора е мост, 
който по-скоро разделя, отколкото събира. Това нобеловият лауреат Иво 
Андрич е прозрял  с романа си „Мостът над Дрина“. Казусът с песента „Ясен 
месец…“ потвърждава изводите на Андрич. В този смисъл общият 
политически и социокултурен контекст сега и тук на Балканите са много 
точно дефинирани и анализирани от д-р Дончева. Какво да се прави – буре 
барут, което дори една песен е в състояние да взриви. 

В Заключението д-р Теодора Стоилова-Дончева прави обобщение на 
своя мащабен и много сериозен научен труд. Едно изречение в него отразява 
нейните усилия: Въпреки категоричните общи белези, не може по никакъв 
начин да се говори за целия постоталитарен период като за хомогенен 
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период.  Тя разкрива белезите в добросъвестно разглеждане на почти всички 
нюанси във филмите, различните им характерни черти, както и тенденциите, 
които отразяват. Както и при нейната дисертация д-р Дончева е направила 
интервюта с колеги кинокритици и така е дала един по-широк и дълбок 
поглед върху причините и характеристиките на общото състояние на 
българското постоталитарно, документално кино. 

Както виждате, уважаеми колеги, посочената в заглавието тема е 
обхваната в нейната обща рамка и конкретни проявления. И съвсем 
закономерно точно тук намираме основните научни приноси на този труд. 
Представен е подробен преглед на значимите факти и събития от историята 
на постототалитарното, документално кино и за първи път е направен  
количествен и качествен анализ на документалните ни филми след 
промените, с висока научно-приложна стойност.   Анализирайки проблемите 
на постоталитарното, документално кино кандидатката е отговорила на  
съществения въпрос, който определям като най-важен: Какво  се случва  в 
българското документално кино след промените?  Въпрос, който има важен 
естетически, художествен и социокултурен аспект и е свързан с промени в 
творческото мислене, зрителското съзнание, с промените в начина на 
възприемане на културни послания в епохата на цифровизацията, частните 
телевизии и социалните мрежи, които впрочем се развиват в цял свят. Д-р 
Теодора Стоилова-Дончева не спестява и някои тъжни аспекти от развитието 
на документалното ни кино, които говорят за конформизъм, необясним страх 
от Някого и вътрешна автоцензура. Защо става така, е трудно да гадаем… 

По разработваната материя д-р Дончева им 22 публикации в 
специализирания печат и 10 цитирания на нейни публикации. Освен тях има 
и 15 публикации придружени с анотация. Този научен труд е много ценен от 
гледна точка на историята на българското кинознание и на историята на 
документалното ни кино. 
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 При посочената  положителна оценка за качествата на 
научния труд „Българското постоталитарно документално кино. 
Похвати, тенденции, автори, филми, анализи”  нямам критични 
бележки. 

  
 Поради  всичко изложено дотук, в заключение бих искал да 

подчертая още веднъж научните постижения на кандидата  и  конкретните 
приноси на разгледаната монография. Убеден съм, че те напълно отговарят 
на високите изисквания, предвидени в Закона за академично развитие на 
кадрите и показателите в научнометричната карта на НАЦИД. Именно затова 
си позволявам да препоръчам на Научния съвет при Института за изследване 
на изкуствата, БАН да приеме положително кандидатурата на д-р Теодора 
Емилова Стоилова-Дончева и да я избере на академичната длъжност 
ДОЦЕНТ. 
 
 
14.12.2022 г.                                                      Рецензент: 
                                                                        (проф. д-р Иво Драганов) 

 
 
 
 


