
   Становище  

за дисертационния труд на Слава Янакиева 

„Топики на сакралното в кинематографията” 

  за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

    

      от Владимир Градев 

 

 

Дисертационният труд на Слава Янакиева „Топики на сакралното в 

кинематографията” е оригинално културологично и кинематографично изследване с 

общ обем около 230 страници.  

Работата е структурирана като монография, съдържаща увод, две големи части и 

Цитирана литература. Всяка от частите е прегледно разделена на глави и подглави, с 

ясна вътрешна логика и добра аргументация. Библиографията съдържа около 150 

заглавия предимно на английски, но и на френски, немски, руски и български които са 

използвани и цитирани в работата. Предложената от Янакиева интерпретация е 

стегната и винаги с оглед на собствения й изследователски проект. Изложението е ясно 

и убедително. Чудесно впечатление прави внимателно подбрания илюстративен 

материал – снимки от ключови сцени от разгледаните филми, а, когато темата го 

изисква, и съпътстващи образи, които хвърлят оригинална светлина върху техния 

генезис и смисъл. Още по-силно впечатление прави писането на Слава Янакиева, 

усилието й да намери език, който възможно най-адекватно да изрази срещата със 

свещеното в киното. Накратко, намирам, че работата е готова за издаване като книга, 

което убедено препоръчвам.  

За процедурата ще отбележа, че авторефератът е направен според изискванията 

и отразява точно съдържанието на работата и ще изтъкна, че  Янакиева има вече осем 

публикации по темата на своята дисертация. 

Като научен консултант на тази работа следва да изтъкна още, че тя е плод на 

дългогодишно интензивно занимание от страна на Слава Янакиева с религиозната 

проблематика в киноизкуството, на систематичното овладяване на нейните 

многообразни художествени, исторически и идейни контексти. Намирам изборът на 

темата на нейните дирения за напълно оправдан и обогатяващ културологичните и 

киноведските изследвания в нашата страна. Г-жа Янакиева работи напълно 

самостоятелно, поставяйки си големи изисквания пред себе си и качеството на своя 



текст. Това й позволи да се справи отлично със задачата, която си бе поставила: 

очертаването и изследването на полето на свещеното в киното.  

Гръбнак на изследването е конкретното, детайлно и същевременно 

систематично проучване на някои от най-характерните образци на филмовото изкуство. 

Слава Янакиева дава истинско „съзвездие” от филми, в което всяка отделна творба 

блести като звезда, а съвкупността от тези звезди очертава ясно определена, вътрешно 

разчленена, но отчетливо артикулирана фигура на кинематографичната сакралност. 

При това тя е в състояние и да се дистанцира от всяко разгледано произведение, 

критически да го оцени и да даде своята перспектива към него, което намирам за едно 

от основните достойнства на тази работа. Авторката въвежда чрез обстоен анализ на 

първостепенни кинематографични творби в религиозната тематика в творчеството на 

класически майстори на киното като Абел Ганс и Робер Бресон, Ингмар Бергман или 

Пиер Паоло Пазолини, както и авторското кино на Крис Маркър, Ален Рене и Андрей 

Тарковски. В наши дни в центъра на нейното внимание са работите на известни 

режисьори като Мел Гибсън, Теренс Малик, Ларс фон Триер. Слава Янакиева умело 

ситуира тези творби, проследява предизвиканите от техните от тях дебати, за да ги 

тематизира и проблематизира през оптиката на пасионните игри, литургичната 

практика, есхатологичната тема и други страни на християнската традиция.  

Въз основа на високите качества на представения дисертационен труд „Топики 

на сакралното в кинематографията” убедено заявявам, че ще гласувам за присъждането 

на образователната и научна степен „доктор” на Слава Янакиева.   

    

         

 

21 декември 2015 г.     Владимир Градев 

 


