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                                             С Т А Н О В И Щ Е  

                    на проф. Михаил Димитров Неделчев (НБУ) за  

дисертационния труд на  С л а в а  Д а н ч о в а  Я н а к и е в а за присъждане на 

научната и образователна степен „Доктор” по професионално направление 3.1: 

Социология, антропология и науки за културата (Теория на религиите. Визуални 

изкуства и медии) на тема: 

„Т о п и к и   н а   с а к р а л н о т о  в  к и н е м а т о г р а ф и я т а”   

 

Дисертационният труд на Слава Янакиева е цялостно и зряло монографично 

изследване, което далеч надхвърля обичайните изисквания за избор и разработка на 

докторска теза. Две са тематичните насоки, които авторката проследява при 

обхващането на кинотворбите с религиозни идеи (и по-конкретно - на християнски 

идеи). Това се произведенията, третиращи „традиционни вероизповедни топоси” и по-

общи „религиозни смисли”(с. 4 от дисертацията). При това – и във въвеждащите части 

на изследването, и при пространните анализи – тя сочи, че тези две тематични насоки 

не могат винаги да бъдат отделени, раграничени, още по-малко противопостовени една 

на друга. В труда последователно е реализиран и един категорично направен 

естетически избор: систематизираните и представени кинопроизведения принадлежат 

на високото авторско кино, на това, което се оразличава от масовата филмова 

продукция. Следвайки постигнатия в кинотеорията и киноисторията консенсус, Слава 

Янакиева вижда историческия праг на това драматично разграничаване при френската 

нова вълна (най-вече при Жак-Люк Годар, Ален Рене и Франсоа Трюфо). Но тази 

историческа перспектива съвсем не я ограничава и тя се връща при проследяването на 

интересуващата я проблематика в предишните десетилетия на съзряване на киното като  

и з к у с т в о (например до „филма „Края на света” на Абел Ганс от 1931 г.). 

 

Нещо повече. Макар дисертацията да е посветена на явленията на киноизкуството, и 

при обобщителните дялове, и при аназилите на отделните кинотворби, са привлечени 

огромен брой произведения на други изкуства. Това са и канонични и по-малко 

известни живописни платна, важни литературни текстове (до съвременните романи на 

Мишел Турние), видяните в тяхната традиционна свързаност музикални творби, 

създавани като същностти елементи от самата религиозна практика, но и произведения 

с по-общи религиозни смисли (напр. оперите на Рихард Вагнер)... Слава Янакиева 

подкрепя своите анализи на художествените произведения с цитирането и критичното 
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използване на също така огромен брой философски трактати и есета (от 

основополагащи текстове на древни християнски мислители до есетата на така 

популярния в определени среди и у нас съвременен неомарксист Славой Жижек). 

Рзбира се, авторката не би могла да съгради своето изследване без натрупаната 

системна богословска ерудиция. И тук трябва да се каже, че макар тя да изповядва като 

своя лична религиозна ориентация източното православие, това съвсем не я ограничава, 

не я превръща в „догматик-оценител” при анализите и обобщенията на явленията, 

които стоят извън и встрани от въгледите на тази християнска конфесия. 

 

Своите съвсем конкретни аналитически части от труда, Слава Янакиева често завършва 

със съвсем неочаквани и могъщо звучащи обобщения. Така например, при 

разглеждането за доминиращата тема за  к р а я  н а  с в е т а , като привежда 

настояването на Ст. Шавиро, че това е метафора, „образ на нашата невъзможност да си 

представим нещо по-добро”, дисертантката заключава ненатрапчиво-критично за тази 

ерзац-есхатология: „И наистина, в популярните кино-образци след фикционалното 

изпитание, оцелелите от цивилизования свят обичайно се захващат с поправянето на 

щетите от катастрофата, с възстановяването на нормалния живот – такъв, какъвто го 

познаваме.” (с. 138). 

 

Отлично намерени, даващи възможност за фокусиране на цялата разнородна 

проблематика за традиционните вероизповедни сюжети и за религиозните смисли в 

киноизкуството са трите Христологични топоса, които определят и общата 

композиция на дисертацията. Същевременно, това съвсем не е привнесена „отвън” (от 

философията и от богословието) проблематика. Самите основни кинообразци, предмет 

на пространните анализи, я носят същностно и не просто я „илюстрират”. В това 

отношение самите спорове около така нашумелия филм на Мел Гибсън „Страстите 

Христови” се оказват извънредно полезни не просто като подкрепящи и разтърсващи 

дилемата за представянето на фигурата на Спасителя в киноизкуството като цялостен 

биографически разказ или като алегория, като културен и религиозен мега-символ. 

Защото, от една страна, както пише Янакиева: „това е филм, чийто разказ – начало, 

развръзка и край – познават добре (направо можем да кажем) – всички. Тук няма 

събитийност, няма съспенс – той е „снет” от самия замисъл на представяния Разказ. (с. 

29). Но от друга, „интертекстуализирано в обилието от църковни произведения – 

визуални, литературни и литургически, кинематографичната работа придобива” – това 
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представяне на непредставимото – „освен мнемоничните, също и честващи 

функции.”(с. 36). Особено плодотворен тук е паралелът на филма на Мел Гибсън с едно 

малко по-скаро класическо произведение като „Евангелие по Матея” на Пиер Паоло 

Пазолини. 

 

Малко неочаквано, редом с тази най-висока проблематика, се оказва цялата сложна и с 

толкова дълга традиция тематика на  х р и ст о л о г и ч н о т о  м а г а р е  (представена 

от подбраните филми най-вече чрез произведението на Робер Бресон „Наслука 

Балтазар”). Защото, както ни припомня авторката: „Магарето е единственото животно, 

на което се явява божественото присъствие – не чрез човека, не като го прави 

причастно на „декора” на някаква божествена драмагтургия, а директно, 

непосредствено.” (с. 43). Слава Янакиева споделя, че при опита си да изрази 

възхищението си от този филм на Бресон е изпаднала в комичната ситуация да започне 

апологията си със съобщението: „Филмът е за едно магаре.”(с. 49). А още по-неочакван 

и красив ракурс получават тези критически разкази за филмовите превъплощения на 

Христологичния образ със също така пространния анализ на един не толкова известен 

филм като „Пирът на Бабет” на Габриел Аксел – за съдбата на една френска 

прислужница. Въобще, при оформянето на тематичните акценти на своя труд, 

авторката не се бои да поставя и по-малко известни кинопроизведения (но „открити” и 

свръхоценностени именно от нея) редом с всепризнати шедьоври. 

 

Филмите, които дисертантката е подбрала като най-добре представящи  

кинематографични варианти на есхатологичното (разгледани в още по-обширния дял  

на труда „Памет за края”), също са всред най-значимите произведения на съвременното 

авторско кино. Защото всред тях са творби на Ингмар Бергман, Ален Рене, Андрей 

Тарковски, Теренс Малик, Ларс фон Триер... Тук са проследени отново в паралели 

няколко съвсем разнородни кинематографични стратегии, като Слава Янакиева при 

теоретическото въведение за феномените на индивидуалното и колективното съзнание 

памет, вина, съвест се основава и на идеите на Анри Бергсон и на неговия съвременен  

последовател, френският философ Жил Дельоз. Въплъщенията на идеите за  в р е м е – 

т о, търсенията на техните пластични изрази са разкрити в непрестанни препратки към 

философски и литературни съчинения. А специално главата за филма „Седмият печат” 

на Ингмар Бергман е написана направо с литературно-художествено вдъхновение 

(както впрочем е и с пасажите за „Меланхолия” на Ларс фон Триер). Авторката не 
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пропуска да „клъвне” такива явления на масовата култура като “Armagedon” и “Deep 

Impact”, като посочва, че „Всички тези филми са очевидно порождение на секуларната 

фантазия, макар да боравят с изобилие от религиозни символи и алюзии.” (с. 137). (В 

нейните уста това определение звучи като съвсем омаловажаващо ги.) Въобще в хода 

на разгръщането на общия сюжет на дисертацията, изложението добива – наред с 

научния си изказ – една силна и завладяваща патетика, която не влиза в противоречие с 

рационалността на анализите и обобщенията. Самата най-висша спиритуалност на 

есхатологическата проблематика сякаш я предполага, тази патетика. Един малък 

пример от главата за филма на Теренс Малик „Дървото на живота”: „Малик успява да 

предаде онзи различен „разлом” на края, или на есхатона, разлома между есхатона на 

настоящето (в края на времената) и настоящето на есхатона (във всекидневието)” (с. 

196-197).   

В главата „Заключение” са направени важни изводи и обобщения не само по 

отношение на самата проблематика на дисертацията, но и въобще за границите на 

кинематографическото изображение в досега му и в конвергенцията с философия, 

богословие, литература. Така се достига до тезата за специфичността на 

интердисциплинарното отнасяне към „религиозното кино”, особено с реализираната 

тук т.н. „фикционална трансфигурация”. 

 

Безспорни са научните приноси, които дава на българската хуманитаристика този 

толкова успешен дисертационен труд. Това е на първо място високото теоретично 

осмисляне на една „религиозна и философска топология на кинематографията”, 

направено чрез привличането за анализ на толкова значими произведения на 

авторското кино. Особено оригинално е тълкуванието на оспорвания от мнозина 

чуждестранни авторитетни критици филм на Мел Гибсън „Страстите Христови” през 

традициите на Пасионните игри. (Това тълкувание е направо приносно и за цялостната, 

не само за у нас, рецепция на филма.) 

Монографията „Топики на сакралното в кинематографията” е снабдена с обширна 

библиография на няколко езика, както и с изчерпателна филмография. Можем да 

съжаляваме, че добре избраните излюстрации не са възпроизведени на необходимото 

техническо равнище.  

  

При осъществяването на процедурата са спазени всички изисквани от закона норми. 

Дисертантката Слава Янакиева има и седем обширни публикации по темата на 
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дисертационния труд (отпечатани в авторитетното представително издание 

„Християнство и култура”). Тя е автор и на още множество други публикации по 

философски, богословски и общокултурни теми.  

 

Всичко това ми дава пълни основания да твърдя, че кандидатката Слава Данчова 

Янакиева притежава като учен всички качества да й бъде присъдена научната и 

образователна степен „доктор”. Предлагам на уважаемото научно жури да го стори. 

Лично аз ще гласувам „за” най-убедено. 

 

 

12 януари 2016 г.                                                   Михаил Неделчев 

 


