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Дисертационният труд на Слава Янакиева е посветен  

на изследване на възможностите на кинематографията за 

пресъздаване на богословски теми и смисли чрез езика на 

киното. 

 „Топики на сакралното в кинематографията“ се 

състои от 240 страници, включващи въведение и два 

раздела, съответно с по три и четири глави, заключение, 

библиография, филмография и приложение. 

Теорията на религиозното кино е малко позната у 

нас. Запознаването, систематизирането и полемизирането 

с трудове и теории на автори като Робърт Детуайлър, 

Франк Баумън, Теодор Циолковски, Едуин Моусли, Джон Р. 

Мей и др. прави работата на Слава Янакиева особено 

актуална и ценна.  

Още по-ценна е тезата на докторантката, задълбочено 

аргументирана, че религиозният филм има своето достойно 

място в киноисторията, но следва да бъде анализиран 

според конвенциите на богословието, че критикът на 

религиозното кино трябва да бъде запознат с различните 

богословско-изповедни стратегии, за да бъде наистина 



ефикасен. Според нея „така разширеното критическо поле 

дава възможност да се надмогнат съвременните рефлекси, 

които често са подвеждащи поради неадекватност спрямо 

изследваната материя“. Дисертацията й е чудесно 

доказателство за това: сложни филмови творби на ярки 

автори от различни години на киноисторията са 

анализирани вещо с класическия инструментариум на 

кинокритиката, но разкриват пред нас неочаквано 

проникновени дълбочини, именно поради познанията на 

докторантката в областта на богословието и религиозната 

образност. 

Разбира се, обхватът на изследването далеч 

надхвърля тези рамки. Слава Янакиева проследява 

генезиса на явлението при по-старите изкуства и 

практики, проучва първите му появи в киното, прави 

паралели и свързва превъплъщенията на темата в 

отдалечени периоди и неочаквано различни творби. 

Тя свободно се движи не само в историята на киното, 

но и в широк кръг изкуства – литература, театър, 

изобразително изкуство, като минава от Средновековието 

през Просвещението до модерната и постмодерна култура 

на 21 век.  

Докторантката е приложила интердисциплинарен 

подход, адекватен на сложния обект на изследването си, 

с особено предпочитание към феноменологичната теория на 

киното. И прави дръзки, но аргументирани паралели, 

разкриващи автор, който задълбочено познава културата, 

изкуството, религията, философията в огромен времеви 

диапазон. 

Приносите на дисертацията могат да се формулират в 

няколко посоки: 

За първи път у нас се прави опит за систематизиране 

на историята и теорията на религиозната кинематография. 



За първи път у нас е направен задълбочен анализ на 

важни авторски филми, през призмата на религиозния им 

смисъл, христологични и есхатологични мотиви. 

Аргументирана е необходимостта критиката на 

религиозната кинематография да изхожда не само от 

спецификата на медията, но и от богословската 

специфика. 

 Слава Янакиева е прецизен и задълбочен 

изследовател. Нейните препратки в други /не-филмови/ 

области от културата са експертни, всяка от тях е плод 

на задълбочено научно проучване. Това е подкрепено в 

текста на дисертационния труд с 332 цитата и авторски 

коментари.  

Авторефератът отговаря на изискванията и отразява 

адекватно дисертационния труд. Формулираните от 

докторантката приноси се съдържат в текста. 

Публикациите са много повече от изискваното – авторката 

от години изследва проблематиката. 

Заключение: Обемът и значението на изследвания 

материал, задълбоченото му осмисляне, приносите на 

дисертационния труд, сериозните научни публикации, ми 

позволяват да смятам, че дисертационният труд на Слава 

Янакиева „Топики на сакралното в кинематографията“ 

напълно отговаря на изискванията.  

Убедено гласувам за присъждането на научната и 

образователна степен „доктор“ на Слава Данчова 

Янакиева. 
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