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По същество това е един колкото културологически, толкова и богословски труд, който 

освен това има сериозна компетентност в областта на историята на киното и кино-

теорията. Тази хибридност поставя проблеми пред рецензента. Моята собствена 

компетентност ми позволява да обсъдя сериозно единствено културологичните аспекти 

и да коментирам само донякъде киноведските амбиции на този труд – но не съм в 

състояние да предложа компетентен теологически коментар. Освен това, богословските 

трудове имат особеност, която е смущаваща за учен, идващ от светската област – те 

имат скрити, но незаобиколими предпоставки от сферата на вярата, религиозната 

традиция и религиозната догматика, които в самия труд не се обсъждат, те се приемат – 

едва след тях започва богословската наука. Ако критическият коментар засегне тези 

религиозни и догматични предпоставки, то това просто довежда до разпад на 

комуникацията. 

 Ето защо аз ще заскобя тези богословски и религиозни предпоставки в моята 

рецензия, което обаче ще стесни твърде много самия критически коментар – тъй като 

богословското прониква интимно в някои от най-интересните тези на авторката, а освен 

това преминава отвреме навреме във филипики на вярващ човек против светската 

либерална култура. Като рецензент няма да се занимавам с този аспект на работата. 

Макар и обедняващо, смятам това за неизбежно и не намирам начин да го преодолея. 

Надявам се другите членове на научното жури да са по-компетентни от мен в тази 

област.  

Ще обсъдя обаче корпуса от подбрани кино-творби, оригиналността на подхода, 

качеството на анализа и неговата методология, евристичността на интерпретациите, 

контекстуалната осведоменост и равнището на фино, детайлно и внимателно «четене» 

на твобрите, способността за проникване отвъд очевидното, както и езикът, на които 

тези прозрения са предадени на читателя. Убеден съм, че ако работата има качества в 



тази сфера, в която се чувствам компетентен, то те биха били напълно достатъчни за 

присъждането на исканата научна и образователна степен. 

 

В първата част на дисертацията са разгледани три филма с христологична тематика и 

образност.  Това са творбите на Мел Гибсън, «Страстите Христови» 2004, «Наслука, 

Балтазар» на Робер Бресон (1966) и „Пирът на Бабет“ на Габриел Аскел (1987) – както 

се вижда още оттук, начинът на подбор на кино-произведения за анализ няма да се 

съобразява особено много с корпуса от други филми на същия автор, нито с границите 

на националните кинематографии и техните локални контексти, нито с хронологията и 

влиянието на различни кино-епохи върху кино-стилове и моди. Изкарана от тези 

традиционни за кинознанието контексти, за сметка на това образността на филмите и 

похватите на кино-езика са контекстуализирани иначе, богословски. Те са вкарани във 

връзка с богатите вековни традиции на «христологичните образи», идващи още от 

Средновековието. В това отношение могат да се дадат много примери от дисертацията - 

връзката на Мел Гибсъновия филм с традиционното представяне на „страстите“ 

Христовите страдания на кръста в пасиони, религиозни шествия, религиозна живопис и 

пр. от 13 век насам; с библейското тълкуване на магарето в „Наслука, Балтазар“ на 

Бресон;  твърдението, че е необходимо генеалогичното проследяване и алегорична 

херменевтика на евхаристията в светския пир, пресъздаден от Габриел Аксел и пр.: 

общата теза е, че тези филми от XX век демонстрират особена, непосредствена памет за 

въпросните вековни християнски традиции, че някои филми са просто част от тази 

традиция. 

 Във втората част подборът на произведенията, по признанието на самата 

авторка, е  продиктуван от особеното място, което заема паметта, както в 

кинематографията, така и в християнското богословие – и тази памет най-често е 

концентрирана върху едно сакрално-историческо събитие според Слава Янакиева – 

припомнянето на Боговъплъщението. Подчертава се, че цялата църковна празнична 

култура и стратегиите на църковна репрезентация са подчинени на това помнене, което 

отново е стара традиция на Църквата от времето на живи картини, театрални зрелища, 

литургии, ритуали и пр – отново се предполага, че традицията на високото авторско 

религиозно кино безпроблемно продължава тази стара традиция. Но тук, подчертава 

Янакиева, подборът на филмите е диктуван от една друга интерпретация на паметта, 

свързана с личното интимно и екзистенциално отношение към Бога (което налага да се 



включи глава-интермедия за философски и религиозни концепции за времето, края на 

света, есхатологичесите концепции).  

Авторката признава, че тази мета-проблематика (която отново не се съобразява с 

националната принадлежност и хронологията на филмите) води до подбор на филми, 

доста различни в естетическо и дори в технологическо отношение, но въпреки това те 

са взети като нейна илюстрация. Това са „Седмият печат“ на Ингмар Бергман, „фото-

романа” на Крис Маркър „Платформа за излитане”(1962).  Ален Рене.,  „Обичам те, 

обичам те” и „Соларис“ на Тарковски. Специално внимание е отделено на филма на 

Теренс Малик „Дървото на живота“, който е определен като вариация на тема „Йов“ и 

образцов есхатологичен филм – той е определен като такъв, защото, цитирам, 

„…визията му е съвършено органична на богословските предпоставки на 

християнската есхатология“, т.е. защото въплъщава гениално и буквално, според 

Янакиева, онова, което християнската догма твърди за края/началото на света.  

Следва една последна част на дисертацията, посветена на филми за „края на света“, с 

откровено есхатологична тематика, но според Янакиева това е вече друга, повече 

политическа есхатология, която често превръща библейските фигури в романтически 

революционери. Отново са избрани два филма, които - по израза на самата авторка, 

„изглеждат несъчетаеми“: но според нея те са двата полюса на „светската есхатология”: 

става дума за „Краят на света” (1931) на режисьора Абел Ганс и  „Меланхолия” (2011) 

на Ларс фон Триер – единият е първи звуков филм във френското кино, другият – 

нашумяла скандална съвременна творба. 

Казано накратко, корпусът от филми е формиран не чрез някакви традиционни 

естетически, исторически или технологически критерии на светското кинознание, а е 

избран чрез това доколко те са «органично-помнещи»  във визуалната си памет, както 

се твърди, една огромна  християнска традиция (в случая предимно западна) – или пък 

възразяващи и оспорващи тази традиция. Твърди се, че те илюстрират чрез тази своя 

органична, изконно-християнска образност,  ключови точки в свещенната история – 

Инкарнацията, Страданията, Кръстната смърт и Апокалипсиса. Някои от филмите, 

както казва авторката, непосредствено показват християнските убеждения, инсценират 

ги, възпроизвеждат ги и ги припомнят, засилват ги; те, бихме могли да я 

перифразираме, не са нещо друго, а са усилващи визуални демонстрации, понякога 

талантливи и дълбоки, друг път не, на догматичните вярвания относно 

Боговъплъщението, Страстите, Кръстната смърт и края на света. Т.е. такива 



визуализации, които не се отличават принципно от различните живи картини или 

религиозни шествия, или пък от религиозната живопис и средновековните театрални 

зрелища и мистерии, независимо от това че са направени в друг медиум и с друга 

поетика.  Твърди се дори, макар и косвено, че съвременните кинематографични езици с 

тяхната монтажност, съпоставка на кадри, игра на планове и темпорални пластове, 

мобилна камера, игри на фокуса, филтри, дигитални трикове и различни други техники 

и ефекти (свикнали сме да мислим, че те са родени в кино-авангарда и се развиват 

заедно с технологиите и напрежението между комерсиалния Холивуд и алтернативното 

кино),  се вписват някак безпроблемно в непрекъсната, вековна визуална християнска 

традиция, идваща от Средновековието: най-добрите от тях са в състояние 

непротиворечиво до възпроизвеждат същата канонична образност.  В една богословска 

археология на жанра филмът на Мел Гибсън без колебание е подреден като «последния 

Пасион» във вековната традиция от пасиони. Неговите киноспецифики са очевидно 

много по-малко важни за авторката от това, че той е част от тази траеща верига от 

«Страсти Христови», възпроизведени по различни начини - чрез евангелските разкази, 

житиетата, благочестивите апокрифи, големи библейски цикли, литургическите 

четения, музикалните пасиони на Бах, Телеман и Пендерецки и пр.;  между тях кино-

пасионите, започнали всъщност със зората на киното,  имат сравнително кратка, 

едновековна история: Янакиева твърди, че всичко, което този «филм» „…казва-

изобразява е съобразено до педантичност с богословската тълкувателна традиция на 

западното християнство». За филма на Малик се казва, че кино-окото непосредствено 

добива есхатологично зрение; на друго място се твърди, че по принцип религиозното 

изкуство иска да постигне невъзможна репрезентативна еднозначност – да представи 

божествено-непредставимото. И пр. и пр. – има много примери, че тази перспектива на 

конструиране на корпуса от примери е водеща. Вярно е, че отвреме на време се 

споменава, че тази традиция може да бъде и нарушавана -  какъвто е случая с филма на 

Бергман, за чийто персонажи се казва, че по своята универсалност и алегоризъм твърде 

много напомнят на героите на средновековната „драма на моралната инструкция”, но 

веднага след това се добавя, че «Интересно е да се проследи докъде стига приликата и 

къде времето на модерността и личното светоусещане на автора излизат от границите 

на традиционния жанр моралите». Но това «излизане отвън» за Слава Янакиева не е 

определящо – всъщност и тук тя ще се търси главно разпознаването на «възможно най-

близкия до Бергмановия рицар драматичен прототип от средновековната сцена», а ако 

се появи възможност за друга асоциация – например връзката на оръженосеца на 



рицаря със Санчо Панса, то Янакиева ще е обяви само за привидна и ирелевантна. По 

принцип съвпаданията и приликите със средновековната християнска традиция се 

оказват водещи и определящи, те преосмислят и включват в себе си други референции 

– например към Шекспир или пре-рафаелитите. Това се постига чрез религиозно-

историческо (или транс-историческо) контекстуализиране и чрез изтъкване на 

принципни богословски положения, както и на редица исторически детайли, засягащи 

съдбата на религиозното изкуство. По-нататък ще видим, че това определя и призмата 

на конкретно четене и разчитане на филмите. През тази перспектива дори се обсъжда 

самия статут на кино-произведенията -  и Слава Янакиева се пита дали най-добрите 

творби, които е подбрала, наистина остават «филми», подобни на други съвременни 

филми  - като неизказаната докрай алтернатива е, че те са просто християнски зрелища, 

подобни на други традиционни християнски зрелища от векове насам. Филмът на 

Гибсън, например, е правен според Янакиева сякаш не по съвременен сценарий, а 

направо следвайки благочестивия сценарий на евангелския разказ и на виденията на 

мистичката от XVIII век Ан Катерине Емерих, преразказани от романтика Клеменс 

Брентано. Всичко това хвърля «светския» учен, които има други методологически 

навици, свикнал е с друга представа за авторство, творба и контекст и чете по съвсем 

различен начин, в смущение. Известно изключение от тази ясна алегорично-

средновековна парадигма на тълкуване е главата посветена на паметта, траенето и 

времето, в която през Дельоз и Бергсон, и сякаш без преки алюзии за средновековни 

жанрове и образци, са анализирани фотороманът на Крис Маркър «Платформа за 

излитане” (1962) и «киното на потока на съзнанието» на Ален Рене, в които за 

определени герои се допуска, че живеят в свят без бог: но тези две под-глави са 

рамкирани от следващата, посветена на «Соларис» на Тарковски, в която отново 

Бергсоновото време се оказва в релация с Бога, а «паметта на човека винаги е част от 

наратив, а той самият (в общността на вярващите), е част от мащабния наратив на 

Божественото домостроителство», както пише Янакиева.  

Във втората част на дисертацията, базирана върху внимателни анализи на филми 

на Абел Ганс и  Ларс фон Триер (делят ги, както посочва Янакиева, 80 години и цялата 

история на звуковото кино), се прави разлика между автентичната есхатология, квази-

есхатология и чисто политически и романтически проекти за тотална революция и 

обединяване на човечеството: това е използвано за да се въведе едно боголословски 

обосновано понятие за «есхатон» и да се претълкува богословски правилно идеята за 



Апокалипсис не като разрушение, а като новосъздаване и надежда. Верността към 

християнството и към автентичната есхатология влияе дори върху композицията на 

дисертацията – след като филмът на Малик «Дървото на живота» е разгледан в средата 

на дисертацията, а след него следва квази-есхатологията на «Меланхолия» Ларс фон 

Триер, то Слава Янакиева пренебрегва композиционната логика на дисертацията и се 

връща обратно към вече коментирания филм – сякаш неговият повторен коментар ще 

припомни примера за автентичен филмов есхатон, призван да «поправи»  устремената 

към nihil-а филмова вселена на Триер, в която според Янакиева се говори почти 

еретично за „края на милостта“.  Така че въпреки подобни изключения, казано 

обобщено и накратко, методологията на конструиране на корпуса, на жанрово 

археологизиране и контекстуализиране като цяло е предимно богословска, произтича 

от определено религиозно не-линейно и не-телеологично схващане за време, история, 

край и новоначало на света (време, в които същностните събития са своеобразни 

екстатични излитания към една невремева плоскост, или «втурвания» на ехнатона в 

профанното времепространство, при които всички сакрални събития-парадигми се 

оказват «сега») -  това просто трябва да се приеме, ако искаме да продължим нататък.  

А ако продължим по-нататък, ще трябва веднага да отбележим невероятната културно-

историческа и богословска начетеност на Слава Янакиева в нейната сфера, свободното 

и виртуозно опериране с християнски примери и модели от различни епохи, владеенето 

на ключове и различни нива на християнски алегоризъм. Тя владее корпус от знания, 

които не са масови, а са достъпни на посветени християнски учени, които за нея имат 

характера на учители и безспорни авторитети, познава и се позовава на огромна 

вторична кино-литература от малко известни в България традиции   – дори когато 

описва методологията си в увода, сама споменава, цитирам «черпи вдъхновение и 

критически инструментариум от традицията на външни за нашето академично 

пространство автори. Методологията, продиктувана от идиосинкретичната материя на 

изследването, е разнообразна, с особено предпочитание към феноменологичната теория 

на киното, за сметка на семиотиката и структурализма. Генеалогичните екскурси 

предполагат въвеждането на допълнителни историко-културологични методи».   

Важното е обаче, че с тези свои инструменти тя наистина се оказва в състояние 

да разчита филмите по изключително интересен и неочакван, почти виртуозен начин и 

то въпреки че те в последна сметка те монотонно се оказват визуални алегории винаги 

на едно и същото (но това пък й позволява да постави под въпрос самите критерии, с 



които критикуваме и оценяваме кино изкуството днес, да критикува също и нагласите и 

клишета на съвременния зрител, обитател на либерално-консумативната култура, 

привърженик на политическата коректност). Като тълкувател Слава Янакиева има 

много голяма дарба – това се доказва от много примери и оригинални нейни находки:  

например начинът, по който тя тълкува употребата на арамейски и латински, 

вторичното оцветяване на очите на актьора във филма на Гибсън, товара на 

библейското магаре Балатазар съставен от «анти-дарове» на влъхвите, финалната сцена 

на блестяща смърт-визия в същия филм, анализът на движенията на камерата у Абел 

Ганс,  проникновеното гледане-четене-ретроспективно осмисляне на началните 

картини, наречени от Янакиева „встъпителни tableaux“ от увода на «Меланхолия» 

(както и професионалната киноведска осведоменост за технологията на тяхното 

правене, което води до странния ефект „забавяне на самото време“, „нелинейната 

темпоралност“  и живописният „стазисен“ характер на гледането на тези сцени)  и … 

могат да се дават още много примери. 

  

Заключението на дисертацията е своеобразна апология на традицията, която стои зад 

изследването на религиозното кино, нейните възможности и различните 

методологически избори – както и апология на правото на спекулация от страна на 

изследователя -  спекулация, включително правоверно-религиозна, на която трябва да 

бъде предоставена свобода. Логиката на аргументация е следната – фикционалният 

персонаж или образ е с фикционална, т.е. човешка направа и към него трябва да се 

отнасяме съответно: но той сочи, реферира извън себе си, включително и към възможен 

божествен референт  – и там е в правото си християнската спекулация, която е свързана 

и с «напомнянето» за онова, което е отвъд фикцията – Христос на вярата. Анализирани 

са чужди възгледи, според които Христос вече е само символ-наследство от 

християнската култура в секуларната култура. – сиреч, казва Янакиева, според този 

възглед «...с отмирането на вярата, Христос на вярата се превръща в Христос на 

културата, от който литературата [кинематографията] черпи и към когото реферира”. 

От позициите на вярващ човек отхвърля тази светска посока на тълкуване на Христовия 

образ, нарича я «развъплъщение» и твърди, че е невъзможна за вярващите – те могат да 

допуснат «Христос на културата» само като палиатив. По нататък тя посочва по-

нататък и други критически парадигми, които работят с религиозната тема – и 

следвайки Детуайлар ги класифицира като Христос-знак, Христос-архетип (Христов 



модел, който се разкрива чрез гeроя, Христос-символ  (разновидност на архетипа, 

обикновено проектиран върху второстепен герой, без контекстът да е непременно 

религиозен) и Христос-алегория (използване на символния потенциал на Христос, 

отново без задължителна религиозност, но с пазене на връзката с християнската 

доктрина) – Янакиева  твърди, че този алегорически инструмент е привлекателен, 

защото дава възможност на читателя, по мярата на собствената си информираност, да 

добавя асоциации, но очевидно има предвид главно асоциации на богословски 

осведомения. След това тя прави преглед на възгледите на Теодор Циолковски за 

различните видове «транс- пред- и след-фигурации», обвързващи по различни начини 

всъвъзможни наративи със парадигмата на Христовия живот. Янакиева изтъква като 

заслуга на съответния автор неговото усилие да отграничи собствено божествената 

фигура на самия Христос от различните негови литературни въплъщения – биографии 

на Иисус, чудодейни негови появи в сюжета, модерно Imiatio Christi на един или друг 

литературен персонаж, христоподобни персонажи и пр.  – фикционалната 

трансфигурация на Циолковски е определена от Янакиева като ефикасен инструмент за 

анализ – аргументът е че традиционно пред-фигурирането и прототипизирането е в 

основата на християнската екзагеза – следва дълго екзагетично отклонение, несвързано 

пряко с темата на заключението – обсъждането на инструментите и методологическите 

процедури на анализа на кино-творби. Янакиева критикува недостатъчната богословска 

култура на театрални и кино-критици и с право изисква от тях запознатост с тези 

традиции  - и макар да заявява, че не привилегирова нито една тълкувателска стратегия, 

веднага добавя, че някои модерни кино творби просто „..изискват ултимативно 

екзагетически подход“ (и без съмнение смята, че подбраните от нея филми са точно 

такива). Т.е. поне що се отнася до този подбран от нея корпус от филми на религиозна 

тематика, тя е сигурна, че тълкувателският подход «ултимативно» трябва да е 

екзагетичен,  този подход според Янакиева трябва да бъде употребен и да се ревизира 

модерното понятие за «жанр».  След това тя се насочва към още по-общия въпрос за 

отношенията между приети за секуларни области като литературата и киното към 

религията и прави интелигентен преглед на съчинения на Мей, Томас Елиът, Паул 

Тилих и пр. – като твърди в края на краищата, че секуларните области и рефлексията, 

развита върху тях не могат да помогнат за едно ново радикално прочитане на 

религиозното кино – изводът звучи така «Но доколкото религиозният филм е 

религиозен филм, той следва да бъде индексиран и според конвенциите на 

богословието». Без да съм напълно наясно с точното значение на израза «да бъде 



индексиран», като читател съм наясно, че става дума за пламенна защита на един 

възможен богословски прочит, който преминава по-нататък в специализирания въпрос 

«кое богословие обаче» - и в тънки разграничения, които незапознатият трудно може да 

проследи. И отново следва полемичен извод «Струва ми се напълно оправдано за един 

критик на религиозната кинематография да може да подходи тематично към 

разглежданите филми, но не изхождайки от историята на медията, а именно – от 

богословската тематика». Но, сякаш в защита от някакви очаквани обвинения, Слава 

Янакиева добавя, че към филмите, които тя е разгледала, е подходила и със средствата 

на класическия кино-анализ (и тук трябва да се съгласим, и да подчертаем, че тя е 

изключително запозната с тези средства, особено с традициите на феноменологичната 

критика на киното). В самия финал, задачата на дисертацията е определена като един 

«негативен извод». Аргументът е малко неясен, но ако съм го разбрал правилно, той 

представлява теоретичното извинение на еклектизма, който според Янакиева 

необходимо следва самите подбрани творби – но за сметка на това осигурява свобода 

на интерпретациите.  

Както се вижда от казаното дотук, дисертацията поставя проблеми за учени като мен, 

които са извън богословските традиции и се числят тъкмо към либерално-светското 

крило, което Янакиева очевидно не одобрява. Така че какво бих могъл да кажа, при 

положение че досега се движих внимателно по една чужда и не особено любезна 

територия?  

Ще повторя, че въпреки моята чуждост спрямо централните догматично-религиозни 

предпоставки на дисертацията, смятам, че тя е забележителен труд с много фини, 

интересни, дори вълнуващи прочити на важни кино творби, изпълнени с 

чувствителност, ерудиция и способност за реконструиране на исторически и идейни 

контексти. Тези анализи наистина откриват нов поглед към съответните филми, нови 

смислови хоризонти – и това е интересно и интелектуално вълнуващо и за хора извън 

религията. Само по себе си това е достатъчно за присъждането на необходимата 

научно-образователна степен.  

Бих искал да поставя няколко въпроса и да формулирам няколко коментара. Защо 

обсъждането на научната литература и нейните методологически възможност е 

преместено в заключението? То обикновено стои в началото и ръководи работата: 

каква е функцията му в заключението?  



Няма да скрия, че конструирането на корпуса от точно тези филми ми се вижда 

волунтаристично, при това не само като един противопоставящ се на традицията 

«богословски подбор», а в чисто индивидуален план – това е подбор на филми, които са 

развълнували не всеки християнин и богослов, а лично Слава Янакиева. Ако това беше 

казано откровено, според мен щеше да е по-добре.  Конструирането на long duree 

непрекъсната памет, пресичаща технологични революции, пазарни особености, 

културни нагласи и свързваща безпроблемно средновековни ритуални жанрове и 

съвременни кино-творби също ми се вижда много проблематично, но то следва от 

споменатите религиозно-догматични предпоставки, така че няма да го обсъждам. Със 

сигурност от фундаменталиите, на които почива целия подход, следва и особена 

селективност на прочита, който не вижда и не иска да види някои неща – например 

„екшън-аурата“ около Мел Гибсън и необходимостта този негов филм да бъде вкаран в 

отношения с други негови актьорски и режисьор, с цялата му филмография, актьорска, 

режисьорска и сценаристка дейност. Как ли се отнасят „Страстите Христови“ към “Mad 

Max” или Lehtal Weapon, в какви интертектуални (интерфилмови) отношения влизат 

те? Или с патриотическите филми на шотландеца Гибсън? Защо този начин на най-

естествено контекстуализиране – чрез корпуса на от останалите авторски произведения 

– не е поне споменат? По същия начин са пренебрегнати комическите моменти в 

„Наслука, Балтазар“ или комико-хедонистичния пласт на раблезианско, чисто светско 

изобилие и разкрепостяване на сетивата в „Пирът на Бабет“; по аналогичен начин 

финалът на „Меланхолия“ е изтълкуван като „края на милостта“, а не като „траеща, 

неунищожима човешка милост и съчувствие“ в лицето на космическата катастрофа. 

Слава Янакиева принципно предпочита един мощен християнски алегоризъм на 

тълкуването, който не взима предвид трептенето на неопределени значения, 

алтернативни асоциации, контрастите между семантически пластове, възможните 

несъвместими и конкуриращи се тълкувания – и винаги води в една предварително 

определена идеологическа посока.  

Бих искал да обърна внимание и върху нещо, което ми изглежда противоречие: как е 

възможно един вярващ човек да се позовава на либералната ценност „свобода“, 

изисквайки свобода на спекулацията и интерпретацията?  Ако те наистина са в 

доминиращ екзагетичен дух, то свободата няма място в тях, екзагезата не се занимава с 

лични свободни прочити и отваряне на нови смислови хоризонти; тя възстановява 



верния смисъл на над-човешки шифри, които само се повтарят и варират, биват 

префигурирани в човешките творения.   

В заключение – става ясно, че имам принципни, мирогледни несъгласия с този текст. 

Което не ми пречи да призная неговите изключителни културологични и киноведски 

качества – а те ми дават основание без колебание да го препоръчам за присъждане на 

научно-образователната степен „доктор“.   

 

      Проф. Александър Кьосев  


