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Обосноваване на структурата на труда и изследователската 

методология на дисертационния труд. 

 

По въпроса за религиозните идеи, и в частност за християнските идеи в 

киното е писано много, има обилие от специализирана периодика по темата.  

Темите обичайно се окрупняват около две най-общи стратегии – киното, 

третиращо традиционни вероизповедни топоси и религиозните смисли в кино-

изкуството. Тези две теми от своя страна много често, макар и не изключително 

се ограничават или с масовото кино, като това предопределя и популярната 

критика, която те включват, или с авторското кино, където вече критиката 

достига академичното ниво, нормативно за традиционните визуални изкуства и 

привлича авторитети от различни области.  

Популярната критика и в двете очертани теми може да бъде само от 

периферен интерес, доколкото тя (освен ако не бъде използвана като статистика 

за медийно проучване) само контекстуализира сериозните критически усилия. 

Така или иначе, ако изхождаме от спецификата на медиума – кинематографията 

(а не социологията, антропологията и т. н.) - академичен интерес може да 

представлява само сферата, обхващаща значими произведения, признати от 

значими авторитети, които са намерили своето място в паметта на културните 

изследвания и историята на киното.  

Понятието авторско кино, което получава трайно приложение от времето 

на формиране на кинематографията като академична дисциплина – времето на 

„Френската нова вълна”, на Жан-Люк Годар и Франсоа Трюфо – се отнася най-

вече към тези образци на кинематографията, за които стана дума. Те, за разлика 

от т. нар. мейнстрийм в кинематографията, успяват в една или друга степен да 

удържат стойността си, като се нареждат трайно в канона на кино-изкуството. 

От времето на „Новата вълна” датира и разграничението между cinéma и 

cinématographie, валидно и до днес. Не от пренебрежение към иначе интересната 
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и заслужаваща особен тип изследване тема за широката медийна култура, а 

поради специфичния интерес към сложната материя на религиозната визуалност, 

аз реших да се насоча именно към „кинематографията” и нейните автори. 

Масовото произведение, така или иначе, по самото си естество – независимо 

дали ще намери място в паметта на кино-историографията (каквито примери има 

стотици) или не – няма възможност за нюансирано медииране на твърде 

набъбналите с история религиозни въпроси.   

Очертаните по-горе два големи дяла на изследователски интерес - киното 

третиращо традиционни вероизповедни топоси и религиозните смисли в 

кинематографията – разбира се, не могат да бъдат категорично и еднозначно 

отделени един от друг, което е разбираемо когато става дума за хуманитарно 

изследване. Техните граници се размиват, те често могат да бъдат равностойно 

припознати и в двете указани множества, и до голяма степен зависят от 

интерпретативната нагласа на изследващия. Доколкото аз не си поставям 

никакви собствено таксономични цели по отношение на разглежданите филми, в 

изследването подобни разграничения съществуват само там, където филмите 

могат ясно да заявят себе си като причастни на едната или на другата група.  

Въпреки това, без специална преднамереност, може да се каже, че 

филмите, на които се спирам в първата част от моя труд, а именно „Три 

Христологични топоса. Визуалното родословие на кинематографията”, са 

снимани с особено внимание и информираност спрямо религиозното им 

съдържание. Бидейки съвършено разнородни – като естетика, като време на 

поява и като критическо отношение, тях ги обединява широката и твърде 

дебатирана в богословските среди христологична тема. Макар в работата си да 

не засягам детайли от бурната догматична история около христологичните 

спорове, темите са налице там, където те имат херменевтична тежест.  

Доколкото обаче, основния ми интерес е свързан с възможността и 

начините на транслация на богословските теми във визуалната култура и 

съответно в киното, акцентът е поставен именно върху този аспект. В един 
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обширен диахроничен спектър са разгледани първите два филма: Страстите 

Христови и Наслука Балтазар. Това е така, защото при тях връзката с 

традиционната средновековна презентативна култура е изключително богата 

както на опит, така и на проблемност.  

Изобразяването на Страстите и цялото обилие от пасионарна образност 

има началото си приблизително през 13 в., когато за първи път богословското 

внимание започва да „мигрира” от Възкресението, към последните дни и 

страданията на Христос в плът. Сложни църковно-исторически явления, които 

по необходимост са само маркирани, стоят в основата на учредяването (в 

началото на 14 в. ) на Празника на Тялото Христово, с който се свързват и 

първите „сценични” визуализации на „Страстите”, чието пък появяване още 

тогава е посрещнато с дълбоко недоверие от църковните авторитети. С подобно 

недоверие, но вече не само от страна на различните деноминации, а и от страна 

на светската общественост се сблъскват също първите кино-Пасиони. Те се 

нареждат въобще сред най-ранните кино-„екранизации”, появявайки се едва две-

три години след раждането на киното (за начало но на кино-изкуството се 

приема първата масова прожекция, осъществена от братя Люмиер, в зала на 

парижкия булевард на Капуцините, и представяща „пристигането на влака на 

гара Сен-Лазар”, 1895 г.). Още тези първи опити очертават осъзната връзка с 

традиционните църковни практики на Пасиона, доколкото претендират 

(донякъде само „рекламно”, „исторически оправдателно” – филмите не са 

запазени) за тясна връзка с късносредновековните пасионни игри от 

Оберамергау и Хориц. И още веднага възниква проблема за 

„репрезентативността” на материята. В продукцията на Societe Lear (1897) 

например, постановчиците решават в последния момент да използват деца за 

ролите на сакралните лица, доколкото това, от една страна напомня привичните 

училищни религиозни представления, а от друга предотвратява, поради 

невинността на изпълнителите, очакваните атаки срещу актьорската годност или 

негодност за подобни сакрални визуализации.  
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Грижливото очертаване на жанровите граници, които по необходимост 

диктуват и перспективата на критическия поглед е един от основните елементи 

при анализа на Гибсъновия филм. Работата по това представлява своеобразна 

„Археология на жанра” при която постепенно в съвременното произведение се 

открояват познати за домодерната визуална култура образци. Те биват от 

всякакъв характер – изобразително изкуство, литургика, сценични изкуства. 

Най-ярки обаче са „Пасионните референции в „Страстите” на Мел Гибсън”, 

като тук под „пасион” се визират средновековните  църковно-„театрални” 

феномени, носещи това жанрово название. Разглежданият филм обаче е само 

един скорошен пример на, както става ясно от казаното по-горе, богата традиция 

в киното. Много от майсторите на екрана са оставяли своята следа в пасионното 

кино. Сред тях особено ярък е , „Евангелие от Матея” на Пиер-Паоло 

Пазолини, който се е превърнал и в знаков за библейската тематика 

кинематографски образец. „Екскавацията” на традиционни жанрови 

характеристи,  на „Страстите Христови” на Мел Гибсън задължително включва 

разпознаването и на по-късни влияния, типични за западната чувствителност 

най-вече през периода на романтизма. Те са засегнати в отделна последна под-

глава обхващаща „Специфично западната ситуираност на „Страстите” на 

Мел Гибсън”. Отделено е и специално внимание на съвременната критика, която 

упорито пренебрегва жанровата характеристика на филма-Пасион.  

Второто разглеждано произведение от христологичната тема е филмът на 

Робер Бресон „Наслука Балтазар” (1966). За неговите кинематографични 

качества са изписани стотици страници и затова, без да пренебрегвам тези му 

достойнства, аз се фокусирам главно върху необичайния избор на автора да 

алегоризира Христовия образ именно чрез едно магаре. Доколкото историята, 

представена в това произведение има на пръв, най-външен план, своя „човешка” 

интрига с ярки герои, една от задачите ми в главата „Транспозиция на 

библейското магаре в един филм на Робер Бресон” е да се опитам да докажа, 

че именно магарето е „главния герой” и именно благодарение на 

христологичните си характеристики. На кинематографичния език на Бресон 

също е отделено значително място.  
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„Христологията на магарето в Средните векове”, както личи от самото 

заглавие е главата посветена на генеалогията на почитанието на това животно. За 

нейното утвърдено положение във вековната църковна визуално-презентативна 

традиция, също както в първата, пасионна част, са приведени избрани, но 

достатъчно красноречиви свидетелства. Съответно на традицията, освен чисто 

христологичните черти в „образа” на Балтазар, се различават и такива, които по-

скоро трябва да отнесем към едно друго библейско магаре – това на пророка 

Валаам. Това зрящо невидимите реалности магаре и връзката му с 

„протагониста” на Бресон се проблематизира в третата глава: Балтазар – 

„магарето на Валаам” или Христологичен образ? 

„Пирът на Бабет” (1987) се сближава с горното произведение по своята 

иносказателност. Главата „Пирът на Бабет. Теофания в Café Angle” е 

центрирана върху евхаристийния аспект на христологията в киното. 

Христологичният образ в този филм се носи от жена и за разлика от „Балтазар” 

той съвпада с главния сюжетен герой – френската готвачка, намерила убежище в 

пуританско селце в Ютландия. Макар в „Бабет” до известна степен (също както 

и във филма на Бресон) да присъстват пасионни елементи, те са осезаемо 

опосредствани от специфичната за литургическата култура образност. 

Христологичният „тип” тук е Христос, Който невидимо стои и Се принася в 

жертва на Евхаристийната трапеза. Наличността на недвусмислена евхаристийна 

знаковост се подкрепя не само от кино-отзивите, но и от множеството 

литературни критики, на които се радва едноименния разказ на Карен Бликсен, 

стоящ в основата на сценария на Габриел Аксел (режисьр на филма). Това 

предопределя и генеалогичното проследяване до алегоричната херменевтика на 

Евхаристията, която има началото си от Средновековието. Евхаристийното 

семантично присъствие е открито и анализирано през кинематографичните 

специфики, като неминуемо фокусът засяга и литературната тъкан. 

Вторият голям дял на докторската теза, „Памет за края. 

Кинематографични вариации на есхатологичното”, променя ракурса на 

изследването, като навлиза в една гранична за богословието и философията 
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екзистенциална територия. Тук подходът и подборът на произведения е 

продиктуван от особеното място, което заема паметта, както в кинематографията 

(бидейки индексиращо изкуство тя е обречена да подканя към подобни 

паралели), така и в християнското богословие, чиято културна въплътеност се 

крепи върху историческото припомняне на централния за Църквата „епизод” на 

Боговъплъщението и паметта на светците.  

Цялата църковна празнична и тайнодействена култура, и съответно всички 

репрезентативни стратегии на Църквата, са свързани с паметта. Регионите на 

традиционната християнска визуалност, които експлоатират паметта 

„вероучително” се различават помежду си съществено. „Живите картини”, 

учещи и припомнящи библейските събития са по-скоро близки на 

христологичните произведения от първия дял на настоящия труд. Това, което 

преди всичко се засяга в тази втора част е паметта - като лична памет, която 

ситуира помнещия в религиозната му с свързаност с Бога/Другия, и паметта като 

функция на времето (и съответно вечността). Самото естество на втория аспект 

на паметта предполага и широкия екскурс, върху някои философски концепции 

за времето и кинематографията като медиум на визуалното във времето. В тази 

връзка са изложени и различни концепции за историческото време на света, за 

неговото начало и край, като темата е разширена до границите на „светската 

есхатология” на съвременните концепции за преживяването на края. Църковно-

есхатологическите възгледи, от които се изхожда са характерни основно за 

традиционните християнски деноминации и са представени през тезите на важни 

авторитети в тази област. Широкият обхват и собствено многообразното 

развитие на есхатологичните визии в богословието и философията диктуват 

специфичния подбор на филмовите произведения. Представените филми по 

необходимост се различават както естетически, така и технологично, бидейки 

взети от различни етапи от историята на киноизкуството. Това прави 

задължителен и определен културологико-исторически фокус на разглеждане, 

който, макар да е налице в предходния дял, тук е много по-осезаем. 

Променливостта на перцептивните нагласи спрямо историческото и времето 

въобще , и съответно, спрямо паметта, като религиозен фактор, е причина 
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разглежданите филми да представят период, буквално съвпадащ с цялата 

история на звуковото кино – от началото на 30-те години на 20 век, до 

настоящето.  

 „Седмият печат” на Ингмар Бергман слага началото на „есхатологичния” 

анализ, бидейки, в някакъв смисъл преход между генеалогичната свързаност на 

религиозната кино-презентация със Средновековието (доколкото действието е 

ситуирано в Средновековна Европа и „говори” с апокалиптичната риторика от 

времето на „черната чума”) и есхатологичната визия като лично боготърсачество 

(тъй като типажите в голяма степен са и „говорители” на различни 

есхатологични и съвременни философски въпроси).  Предвид факта, че 

литературата за чисто кинематографичните достойнства на Бергмановия филм е 

повече от обилна, изследователските ми усилия са съсредоточени основно върху 

тези от тях, които имат инструментално за темите значение. В такъв смисъл е 

обърнато внимание и на „макабрената” визия на филмовия разказ, чието обаче 

средоточие е въпросът за боготърсачеството като въпрос за смисъла на живота в 

лиминален план. Не е пропусната и традиционната генеалогия на филма с 

„етическите” сценични произведения от късното Средновековие, за което 

подсказва заглавието: „Седмият печат” на Ингмар Бергман. Апокалипсисът 

на Everyman. 

Като встъпление към следващата глава „Памет, вина, съвест. Няколко 

кинематографични стратегии” (но и към останалите разглеждани кино-

творби) са изложени накратко философските възгледи на Анри Бергсон и 

тяхното развитие във фундаменталното за критическата теория на 

кинематографията съчинение на Жил Дельоз – „Киното 1: движението-образ” и 

„Киното 2: времето-образ”. Есхатологичните възгледи на водещи богослови от 

20 и 21 век като Молтман, Лакост, Зизиулас и Манусакис пък съставят 

теоретичната рамка на сакралния аспект на времето и историята. Макар и 

опосредствано чрез тях, налице е и най-общо една патристична есхатологическа 

традиция.  
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Темата за времето като памет, номинално маркирана от документалния 

късометражен филм на Ален Рене „Цялата памет на света” (1956), същински 

започва със сложното и конгениално третиране на „визията на времето” във 

„фото-романа” на Крис Маркър „Платформа за излитане”(1962). Макар и 

ползвайки само статични фотографии (изключение правят няколко секунди 

движение), чрез активната употреба на различни планове, ритмичен монтаж и 

глас зад кадър, творбата си спечелва място в киноисторията. Особената й 

ангажираност с предаването в образ на зациклеността на безизходното лично и 

историческо време я правят неизбежен обект на настоящото изследване. 

Визуализирането на времето, като лично и историческо, както и на уникалната 

неразделимост на паметта от битието е причината Маркър (сам цитирайки 

Алфред Хичкок) да се превърне в кинематографичен източник на цитати и 

автоцитати. Той е и вдъхновител за следващото разглеждано в тази работа 

произведение на споменатия вече Ален Рене. 

Вписването на Рене и филма му „Обичам те, обичам те” в изследване като 

настоящото е почти ултимативен, защото при този автор и особено в този филм, 

физическото време и времето-памет (а до голяма степен и съвестта) са намерили 

най-непосредствения си кинематографичен език. Ситуационно (със сценария на 

Стернберг), композиционно и ритмово-монтажно е предаден потока на 

случващото се, като зрителят, заедно с героят се „гмуркат” многократно във 

вихъра на паметта-време, за да изплуват в настоящето на филма. Предаването на 

дефектите на паметта (Дельоз-Бергсон) като дефекти във въображаема машина 

на времето предопределя философската оптика на изследване.  

Към философския аспект на времето-памет от предходните произведения 

на тази глава се добавя и есхатологичната кинематография на Андрей 

Тарковски с неговия най-характерен за темата „памет-съвест” филм, „Соларис”. 

Новият разширен теоретичен ресурс позволява да се определи и анализира 

визията на времето-памет и връзката му с битието (за разлика от „Платформа за 

излитане”, където съвестта не се засяга) чрез своеобразна интериоризация на 

есхатологичното време. Анализът на кинематографичния диалог с Другия 
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(Океана-съзнание), при който в покайно-любовна перихореза, протагонистът 

намира жива жена си, жива майка си и се завръща „наново” в дома си при своя 

баща е проведен, както на словесно, така и на визуално наративно ниво. 

Следващата глава, „„Дървото на живота” на Теренс Малик. Иововата 

тема” със самото си заглавие анонсира нюанса, който се включва към 

есхатологичната тема. Въпросът за страданието на Иов е всъщност и проблема за 

теодицеята. Нарушената хронология на лично-страдателния наратив от частната 

памет и експанзирането му до времевите граници на Творението, прави от филма 

„Дървото на живота” един par exellence есхатологичен филм. Той е такъв освен 

всичко и защото визията му е съвършено органична на богословските 

предпоставки на християнската есхатология. През нормативната справедливост 

на имплицирания „Бог от вихъра” на Сътворението – предадено в мащабни 

космически и природни картини до самото раждане на протагониста Джак – 

кинематографичният наратив достига до края на Творението в края на земните 

дни, за да върне зрението от възсъединението на „новото небе и новата земя”, 

обратно към настоящето. В този извънмерен, и всъщност извън-исторически 

кръг, филмът „показва” есхатологичния смисъл на християнското убеждение, че 

нещата са „каквито ще бъдат”. Кино-окото буквално добива есхатологично 

зрение. На специфичната за Малик „разцентрираност” на гласовете (зад кадър), 

тяхното симфонийно композиране наравно и заедно с визията и екстра-

диегетичния звук се отделя специално внимание. Бог като „милост”, 

антиномично се съединява с правораздаващия Бог, начевайки с „първата милост 

в Творението” (милостта на CGI динозаврите). Както тази невероятна визия, така 

и темата биват проследени назад през творчеството на Малик, в което като цяло, 

макар и в различна степен е интегрирана темата за паметта-съвест. Друг елемент 

от „анатомията” на кинематографичния образ при този автор – особената 

битийна релационност на Творението (природа-свят-род-Бог) – бива очертан във 

връзка с есхатологичното „изцеляване”. 

С отправна точка „Дървото на живота” като пределно есхатологична 

кинематография, в следващата глава: „Краят е началото”, работата се насочва 
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„цетробежно” към няколко образци на „кино-есхатологията” от недългата 

историята това изкуство. Макар филмите за „края на света” да се множат в 

популярното кино, те не добавят нищо съществено към познатия мотив за страха 

от катаклизъм, или за униние от повтарящото се цивилизационно „сега” (за 

психологическото справяне с което се предлагат елементарни средства).  

Понеже изчерпателността на разглежданите произведения не е цел на (и 

не е възможна за) предлагания труд, тук са подбрани два, на пръв поглед 

несъчетаеми, но представящи двата полюса на „светската есхатология” филма. 

Това са от една страна „Краят на света” (1931) на режисьора Абел Ганс – 

първият звуков филм заснет във Франция – а от друга, неотдавна нашумелият 

„Меланхолия” (2011) на знаковия за най-новото авторско кино Ларс фон Триер.  

Технологичната несъизмеримост на двата филма прави невъзможен 

сравнителния анализ на визуалния наратив. Задачата, която е поставена тук е да 

се намери адекватен превод на езика на кино-изкуството от началото на 30-те, 

така че той да се окаже в разбираем диалог с езика на модерната 

кинематография. Както вече казахме, по-скоро за удобство, отколкото по 

същество, като нормативен за есхатологичната тема се приема „Дървото на 

живота” (такива са и други филми, като например „Огледалото” на Тарковски, 

споменаван мимоходом в текста).  

Спазвайки и тук, както и в първата под-глава хронологичния принцип на 

разглеждане на филмите, първата част носи заглавието „Краят на света” на  

Абел Ганс и „политическата есхатология” 

Идеята за „края на историята” владее медийното (и академичното) 

пространство от средата на миналия век, та и досега, варирайки в различните 

идеологически прочити и поради това е твърде популярна сред сравнително 

широк социален кръг. Тя наистина е най-вече медиум за политически обобщения 

и рядко, в радикалните среди, довод за активно действие (като например, 

революция). Това историческо обстоятелство е решаващо за успоредяването на 

двата филма, намиращи се на отстъп от 80 години един от друг. Времето между 
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двете войни, или както е било привично тогава да се казва: времето след 

Голямата война също познава тревогата за края, но този страх е страх от някакви 

неподозирани убийствени нагони, ненадейно развихрили се и готови да се 

проявяват отново, слагайки край на света. Ганс живее във времето на големите 

„месианистични” идеологии и сам се смята за техен кинематографичен 

говорител. С привличането на историческия контекст и авторовите интенции 

става възможно да се проследи реализацията (макар и със скромните 

технологични възможности на времето) на една творба, която без много 

уговорки може да бъде наречена „политическа есхатология”. Християнски по 

референтната си рамка, филмът предлага един „есхатон” на политически 

преобразения и обединен мирен свят. Ганс ни представя две заплахи за живота – 

наближаващата комета и започващото въоръжаване – от които последната е 

далеч по-страшна. Образът на „месията”  е идентифициран като привичния за 

творчеството на автора двоящ се протагонист: братята Новалик. Единият (който 

играе Христос в пасионно представление) е  „страдащият за политическите 

грешки на света” брат, а другият е действеният, който идва (като Второ 

пришествие), за да осъществи новия мирен и окончателно по-справедлив свят. 

Двоящите се героини на Триер (сестрите Джъстийн и Клер, чиито имена 

носят двете части на филма „Меланхолия”) и апокалиптичните настроения 

съвсем не са единствения мост между датчанина и Ганс. Проследявайки 

документите, които очертават публичния образ на двамата режисьори – лична 

кореспонденция и литературни опити при Ганс, интервюта дадени от Триер, 

както и съвременна на филмите критика, анализът достига до една парадоксална 

прилика – специфичната за всеки от тях тяга към романтизма. Веднъж 

дефинирана, спецификата на двата „романтизма” е посочена като едно от 

обстоятелствата, които идеологически мотивират „есхатологичната” тема в 

нейните „светски” метаморфози. Върху това се спира под-главата „Две лица на 

романтизма в кинематографията – Ганс и Триер. „Меланхолия””. 

 „Романтическата” тема не бива изпусната от поглед и в следващата под-

глава, която поради сложността на разглежданата творба изисква по-обстойно и 
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грижливо изследване. „Шифрите” в композицията на „Меланхолия” включва 

няколко различни тематични акцента, които обаче, като взаимосвързани, 

предопределят монолитността на тази част.  

Ларс фон Триер заявява своята анти-модернистка, романтическа програма 

експлицитно, което обаче, в никакъв случай не се приема като решаващо (и дори 

еднозначно) обстоятелство при подхода към творбата. Три от признаците на 

модернизма: свеждането на формата до функция, отказ от референциалната 

несамостойност на произведението – от черпенето на смисли и съдържания, 

външни на предмета на изкуството, и отказ от заиграването с трафарета и кича, 

са разгледани в контекста на „Меланхолия”. Двусмислените резултати от това 

разглеждане подсказват по-скоро постмодернисткото заиграване на Триер с 

анти-модернизма под маската на „романтическата” визия. Съдържателно 

работата на този режисьор наистина притежава определена близост със 

сюблимната поетика на романтизма, но отново поднесена с прилична доза 

психоанализа. Особено внимание се отделя на Пролога на филма, като за тази 

цел се привлича инструментариума  свързан с т. нар. „кино на стазиса”. В 

резултат се отчленяват специфично новаторските постижения на Триер, като 

например перцептивната манипулация на зрителното време.  

Тревогата на главната героиня се анализира, без да се пропускат 

множеството критически мнения. Нейното положение на „пророчица на анти-

есхатона”, на nihil-a се проиграва като причина за „меланхолията” на героинята – 

меланхолия от загубения безвъзвратно хоризонт на надеждата. По този начин (в 

светлината на философията на нихилизма) болезнеността се депатологизира като 

единственото възможно състояние на трезво възприемане на неизбежния край. 

Типажите на останалите водещи фигури, като сестрата на протагонистката, 

както и нейният съпруг се третират като „тезисни”, макар че не се отрича 

майсторското им традиционно изграждане. Картините от Пролога на филма 

биват грижливо разчетени в набъбналата мрежа от референции, която оплита 

Триер. Връзката им с наративното естество на традиционната, немодернистична 

култура се схваща като своеобразна култура сотериология на филма. Анализира 
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се двусмислената употреба (пре-употреба) на Вагнеровата прелюдия към 

Тристан и Изолда във връзка с романтическата претенция на произведението. 

Травматичният разломът между случилото се вече утре и настоящото вчера у 

профетичната героиня Джъстийн се съпоставя с изцелителния разлом между 

двата центъра на есхатона при християнската визия на Малик в „Дървото на 

живота”. Телеологията на края от филма на Триер се вижда като преодоляна в 

есхатологията на Малик. 

В заключение трябва да се отбележи, че в света на киното и историята на 

филмовата теория критиката на религиозното кино има своето място, 

авторитетни имена и специализирани издания. Настоящата работа черпи от 

опита на мнозина изследователи, като същевременно очертава и нови 

интердисциплинарни стратегии, там където разглежданият материал го изисква. 
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Приносни моменти на дисертационния труд 

 

 

1. За първи път в нашата теоретична литература е направен опит за една 

религиозна и философска топология на кинематографията, като са събрани и 

анализирани ключови произведения на авторското кино. 

2. За първи път, в противовес на рутинните критики, е разгледана работата 

на Мел Гибсън „Страстите Христови” през оптиката на фундаменталните 

традиции на Пасионните игри датиращи от Средновековието и съпътстващи 

цялата западна зрелищна култура. 

3. Разгърната е широка генеалогия на христологичните мотиви във филма 

„Наслука Балтазар” на Робер Бресон, която хвърля мост между европейските 

литургически традиции от късното Средновековие и началото на Новото време и 

модерното по формата си кинематографично произведение. 

4. Направена е връзка между модерни философски теории за времето и 

паметта и кинематографичното им отразяване в знакови за авторското кино 

филми (Крис Маркър, Ален Рене, Андрей Тарковски). 

5. За първи път се проследява родословието на есхатологичната тема в 

кинематографията през съпоставянето на два филма, представящи отдалечени 

етапи в киноисторията. 

6. Критика на критиката на съвременните спекулативни реалисти във 

връзка с публикациите върху филма „Меланхолия” на Ларс фон Триер. 
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