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- Стоилова-Дончева, Т. Ролята на личността във филма „Звярът е още 
жив“/ The person‘s role in the film The Beast is Still Alive. 
Изкуствоведски четения 2021. Модул Ново изкуство: Персоналия, 
Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2022, ISSN:1313-2342, 
391-399 

Текстът представлява киноведски и културологичен анализ на 
документалния филм „Звярът е още жив“ (2016), реж. Мина Милева и 
Весела Казакова. Филмът е документален, емоционален и биографичен 
разказ за близкото ни травматично тоталитарно минало. Разказан под 
формата на изповед от първо лице, той постига едновременно плътен, 
смислен и пълнокръвен разказ, съдържащ убедителен анализ от една 
страна, и силно емоционално въздействие, от друга. Едновременно с това, 
филмът разкрива колко е важна ролята на личността в документалното 
кино. 

 

- Дончева, T.. Пътуването в "Чия е тази песен?" на Адела Пеева. 
Изкуствоведски четения 2020. Модул Ново изкуство: Пътешествия, 
Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2021, ISSN:1313-2342, 
244-250 

Текстът е посветен на пътуването, като безкрайно вдъхновение за 
изкуството. Съответно и в изкуството темата за пътуването е безкрайна. В 
настоящия текст ще бъде разгледан пример от областта на киното, в 
широката рамка на темата за пътуването. В документалния филм на Адела 
Пеева „Чия е тази песен?“ драматургията е построена върху пътуването. То 
очертава проблемите на героите и същевременно посочва болезнени точки 
– актуални проблеми и безкрайни спорове, тлеещи от векове, тук на 
Балканите. В опит да бъдат обяснени тези важни връзки текстът се връща 
хилядолетия назад в годините, чак до „Илиада“, Омир и странстващите 
аеди и заедно с това сe сблъсква със съвременния национализъм и прави 
изводи за нашето съвремие. 

- Дончева, T. Възстановките в документалното кино като белег на 
хибридността в съвременния филмов език. Изкуствоведски четения 



2019. Модул Ново изкуство: Мотиви, модели, ескизи, Институт за 
изследване на изкуствата, БАН, 2020, ISBN:978-954-8594-95-0, 
ISSN:1313-2342, 504-515 

Документалното и игралното кино са едно и също изкуство – 
киноизкуство. Хибридността между двете части на това изкуство е съвсем 
логична и разкрива възможности за интересни творчески търсения и 
авторови решения, и често дава добри резултати. Игралните възстановки в 
документалното кино са един от похватите на хибридността в киното. 
Благодарение на съвременните технологии, тяхната реализация е все по-
лесна и макар че хибридност винаги е съществувала, тя е категоричен 
белег на съвременното кино. А необходимостта е наложена, както поради 
липсата на архивен материали, така и поради желанието на авторите за по-
артистичен изказ във филми, а и поради очакванията на самите зрители.  

 

- Дончева, Т. Националната идентичност според възстановките от 
българските исторически документални филми. Изкуствоведски 
четения 2018, модул "Ново изкуство". Изкуството в Европа: модели 
и идентичности, ИИИзк, БАН, 2019, ISBN:1313-2342, ISSN:1313-
2342, 318-328 

Документалните филми, посветени на исторически личности и събития, са 
ключови и емблематични за изграждането на българската култура и 
идентичност. За повечето от тези филми запазените архиви са или малко, 
или отсъстват напълно. Затова авторите често включват игрални моменти 
(възстановки) в документалните филми. Получава се така, че поне 
визуално, разказът за българската култура и идентичност е чиста фикция, 
макар и често пъти да претендира, че е създаден по случили се събития и 
реални личности, което прави неговото послание още по-достойно за 
уважение в очите на зрителите. А в този смисъл и по-силно оръжие за 
внушение, защото  когато човек гледа документални филми, го прави със 
съзнанието, че наблюдаваното е истинно по презумпция. Следователно, 
съществуват и опасности, които не засягат само естетическата стойност, но 
повдигат важни въпроси, като: могат ли грешно представени събития и 
епохи във възстановките, да създадат грешни представи и да повлияят 
оформянето на националната ни идентичност в съзнанието на българските 



зрители. Или възможно ли е да се преборят авторите с твърдо установени 
клишета. 

 

- Дончева, Т. Възстановките в историческите документални филми. 
Изкуствоведски четения 2016. Автори, течения, взаимодействия, 
Институт за Изследване на Изкуствата, БАН, 2017, ISBN:978-954-
8594-67-7, ISSN:1313-2342, 226-235 

Повечето съвременни документални филми на историческа тема използват 
възстановката като похват за илюстриране на моментите, за които няма 
архивен материал. Макар че това се практикува от зората на киното, в 
наши дни е почти задължително. Естествено, диапазонът на 
художествените резултати от използването на възстановки е огромен. Как 
се променят документалните филми при наличието на такива моменти като 
регулярно изразно средство и дали промяната е единствено визуална? Дали 
принципно по-ниските бюджети за документално кино са причината за 
тази честа бутафория, или маркирането на една сцена вече е почерк на 
документалното кино и старанията на самите режисьори са по-различни, 
отколкото в игралното кино? Текстът се опитва да намери отговори на тези 
въпроси.  

 

- Дончева, Т.. Европейските филмови клишета в новото българско 
кино. Изкуствата в Новото време: смесване на езиците, ИИИзк, БАН, 
2016, ISSN:ISSN 1313-2342, 389-394 

Желанието на голяма част от европейските кинематографисти е да 
създават не т.нар. мейнстрийм, а арт- или авторско кино. Разбира се, 
произвеждат се и филми за масовата аудитория, но в процентно отношение 
те са по-малко, отколкото арт филмите. Причините за това са множество – 
от осъзнаване на невъзможността малките европейски кинематографии да 
се конкурират с Холивуд, до желанието на самите творци да представят 
оригинални творби, далеч от шаблоните, в които зрителят е свикнал да 
свързва филмовото изкуство. Основна причина е и начинът на осигуряване 
на бюджета – в Америка обикновено това става на пазарен принцип, а в 
Европа чрез фондове, които субсидират производството на филми. Има 
изключения и при американската, и при европейската кинематография, но 



главните механизми, по които се финансира производството на филми, са 
точно такива. Статията обръща поглед и към положението на българските 
филми, които претендират да са „арт кино“. За съжаление, не може да бъде 
подминат фактът, че голяма част от тях са негледаеми, лишени от 
оригиналност, често пъти слаби филми, много далеч от нивото на доброто 
европейско кино, на които слагат етикет „арт филм“ и така оправдават 
тоталната липса на интерес от страна на зрителите. 

 

- Дончева, Т. За субективното и обективното в съвременното 
българско документално кино. Проблеми на изкуството, 2, Институт 
за изследване на изкуствата, БАН, 2020, ISSN:0032-9371, 57-60 

Природата на документалното кино често поставя въпроса за съчетаването 
на неговите противоположни страни - интерпретация на автора и 
достоверността на фактите. В статията се анализира този парадокс, търси 
се балансът между обективния факт и субективната нагласа на твореца, 
необходима, за да се превърне разказа в произведение на изкуството. Чрез 
няколко примера се изследват негативните последици и за филма, и за 
публиката, в случаите, когато крехкият баланс между двете е нарушен. 
Анализираните примери са „Сага за попилените възможности“ (2018), реж 
Ралица Димитрова и „Жертва на пешки“ (2018) на Асен Владимиров.  

 

- Doncheva, Т. Auteur Interpretations in the Bulgarian Documentaries. 
Post-totalitarian Cinema in the Eastern European Countries – Models and 
Identities,, Institute of Art Studies, 2019, ISBN:978-954-8594-79-0 

Статията е посветена на възможността за манипулации в документалните 
филми. Много често т.нар. възстановки са обвинени, че внасят в 
документалното кино, един вид фалш и недостоверност, поради тази 
причина нямат място в документалното кино. Подтикната от това, се 
насочих към друг изключително важен в областта на документалистката 
въпрос: могат ли филмите, които не съдържат възстановки, да представят 
фалшива реалност или поне кавърверсия на реалността. Разбира се, има 
безброй филми, които потвърждават това твърдение. В този текст са 
разгледани три български документални филма, които използват едни и 
също архивни кадри, но в различен контекст. Филмите са „Човек от 



народа“ (1981). реж. Христо Ковачев, „Човека и народа“ (2012), реж. 
Светослав Овчаров, „Опит за биография на лицето Х“ (2015), реж. Васил 
Живков.  

 

- Doncheva, T.. Re-enactments in Historical Documentaries. Art Readings 
2017, CROSSING BORDERS IN ARTS: BEYOND MODERN & 
POSTMODERN, Институт за Изследване на Изкуствата - БАН, 2018, 
ISBN:1313-2342, ISSN:1313-2342, 197-202 

Американският историк и географ Дейвид Ловентал пише книга, 
озаглавена „Миналото е чужда страна“. Да, това е чужда държава със 
своите граници, които хората обичат да пресичат и изследват. Изкуството 
и в частност киното със сигурност са един от най-лесните начини тези 
граници да бъдат преминати. Интересът ми в тази статия е насочен към 
границите в самото кино, по-конкретно към игралните възстановки, които 
ни помагат да илюстрираме миналото, за което липсват или са недостъпни 
архивните материали. Игралните моменти прекрачват границите на 
игралното кино и нахлуват в документалното кино. В тази статия се 
опитвам да намеря отговори на въпросите как изглеждат тези игрални 
моменти, след като прекрачат границата на документалното кино, как се 
вписват в него. 

 
-  Дончева, Т. Игралното кино в документалните филми. Сп. Кино, 

брой 4 от 2017, ISSN:0861-4393, 39-43 

Възстановките (наречени също така инсценизации и драматизации) са 
често използвани от режисьорите и силно очаквани от зрителите. Всичко 
това е обяснимо. Онагледявайки случилото се, възстановката на първо 
място засилва интереса към филма, а после действа на принципа „По-добре 
да видиш веднъж, отколкото да чуеш сто пъти“. В 21 век тази френска 
поговорка се оказва ключова за възприемане на историята и най-вече на 
изкуството от масовата публика. Статията разглежда чрез конкретни 
примери и автори, какви са възстановките, а и очакванията за тях, в 
българското документално кино.  

 



- Дончева, Т.. Силата на възстановките. АРТизанин, 15, Аргос, 2018, 
ISSN:2535-1273, 36-40 

Обликът на игралното кино в документалното е действително необхватно 
поле за изследване, защото игралните моменти в документалните филми са 
не само много, но са и най-разнообразни. В тази статия се разглежда 
главно игралното кино в т.нар. възстановки в историческите документални 
филми, и в тази връзка взаимодействията, между игралното и 
документалното кино, които логично произтичат от превръщането на 
филмите в хибриди. Част от тези взаимодействия са проследени и в 
конкретни примери от българската кино практика. Но в тази статия са 
посочени и редица примери на възстановки в другите изкуства. Сферата на 
изкуството очевидно е много благодатна за този похват, защото почти във 
всяко изкуство могат да бъдат открити възстановки. 

 

 

 

 


