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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд „Топики на сакралното в кинематографията” на Слава Данчова 

Янакиева, докторант в катедра „Теория и история на културата” на СУ „Св. Климент 

Охридски” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в 

професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата 

(Теория на религиите. Визуални изкуства и медии) 

 

от проф. д-р Христо Петков Тодоров (НБУ) 

 

Дисертационният труд „Топики на сакралното в кинематографията” на Слава 

Янакиева обхваща 240 страници и се състои от увод, две части с общо седем глави, 

заключение, списък на литературата, филмография, списък на илюстрациите и 

приложение. Списъкът на литературата съдържа общо 171 заглавия на публикации на 

български, английски, френски и руски език, а филмографията включва 72 заглавия на 

филми. Авторката на труда е докторантка в катедра „Теория и история на културата” на 

СУ „Св. Климент Охридски”. Дисертацията е създадена под научното ръководство на 

проф. д.ф.н. Владимир Градев. 

Дисертационният труд на Слава Янакиева представлява научно изследване 

върху една голяма и трудна тема – темата за мястото на религиозните, в частност на 

християнските, съдържания в киното. Няма никакво съмнение, че религиозни идеи, 

образи, персонажи, митове, символи и пр. имат значимо и трайно място във филмовото 

изкуство. Още в самото начало на своя труд авторката основателно е отбелязала, че в 

общия случай тези религиозни съдържания присъстват или като теми, които специално 

се разработват и представят, или като религиозни послания, интегрирани в символната 

тъкан на съответната филмова творба. Макар между тези две форми на присъствие да 
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няма отчетлива, а още по-малко непреодолима граница, все пак те будят у зрителя 

различни очаквания и съответно изискват различни начини на разбиране и подходи при 

интерпретацията им. Давайки си сметка за сложностите, произтичащи от това 

положения на нещата, и при цялата условност на този избор, авторката все пак 

предпочита да вземе за ръководно начало и поставя на преден план темите, а не 

символите. В първата част на труда вниманието се насочва към темата за живота и 

кръстната смърт на Христос с три подтеми, а във втората – интересът е съсредоточен 

върху темата за края на света. Казано по друг начин, анализите на авторката на т. нар. 

„религиозно кино“ имат два тематични фокуса – христологичният и есхатологичният.  

В съвременната философска литература върху киното, която през последните 

две десетилетия е на път да се обособи като отделна поддисциплина на философията 

под името „философия на киното“, се води напрегнат спор по въпроса дали филмовото 

изкуство е само средство за илюстриране на формулирани чрез друг медиум (този на 

езика) философски идеи или киното представлява друг, отделен от езика медиум на 

философско мислене, в който по независим начин могат да се артикулират философски 

идеи. Спорът засяга сърцевината на нашето разбиране за отношението между киното и 

философските идеи, защото от това, коя страна ще вземем зависи как ще изберем да 

тълкуваме филмите, в които откриваме философски съдържания.  

Казаното за философските съдържания с още по-голяма сила важи за филмите с 

религиозно съдържание. Тук нещата сякаш допълнително се усложняват от това, че в 

контекста на една религия на откровението със свой свещен текст, каквато е 

християнството, съществува обективна граница на възможните представяния на 

религиозните съдържания, зададена от текста на Свещеното писание. Към това се 

добавя и обстоятелството, че като религия с църковна организация, християнството има 

и своя догматика –набор от неприкосновени, санкционирани от църковната традиция 
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безусловни верски истини. Тези истини също задават обективни ограничения върху 

представянето на религиозни съдържания в киното. Изяснявайки подробно и в детайли 

цялата тази ситуация чрез примера на христологичната тема, в своето много 

просветляващо и ценно в методологическо отношение заключение, авторката задава 

мярата не само на своето собствено изследване, но и на всяко едно зряло и 

саморефлексивно изследване на религиозните идеи в киното. Тя дава сложен отговор 

на наглед простото питане, какво всъщност би следвало да се очаква от един 

„религиозен филм“ и кога той може да се смята за успешен.  Доколкото разбирам този 

отговор, той би могъл да се изрази така: един религиозен филм, тоест филм на 

религиозна тема или с религиозни послания, е добър първо, когато е добър филм, тоест 

отговаря на най-високите естетически стандарти на киноизкуството и второ, когато 

предава автентични, тоест богословски и практически защитими религиозни 

съдържания. Би било прекомерно и неадекватно изискване към създателите на 

религиозни филми да се ангажират с точно определени богословски тези, когато 

представят даден религиозен мотив. Минимално, но неотменимо изискване към тях 

обаче си остава изискването да познават най-важните богословски тези. 

Такова разбиране за нормативните изисквания към един религиозен филм 

предполага многостранен и комплексен подход, който включва възприемането и 

осмислянето на филма като произведение на филмовото изкуство и наред с това 

неговото съотнасяне както с религиозно-богословски идеи, така и с техните реализации 

в културата и в религиозния живот. Точно такъв многомерен подход Слава Янакиева 

прилага при анализа на избраните от нея филми. Навсякъде тя избира особен 

типологичен ключ към разглежданата филмова творба, чрез който се изяснява неговия 

религиозно-богословски смисъл. 
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Първата глава „Споровете около ‚Страстите Христови‘ на Мел Гибсън. 

Пасионът в основата“ е посветена на силно оспорвания след неговата поява през 2004 г. 

филм „Страстите Христови“ на Мел Гибсън. Голяма част от конфликтите около този 

филм стават разбираеми, а и могат да намерят решение, ако се вземе под внимание 

жанровата характеристика на филма като пасион. Изяснявайки подробно особеностите 

на средновековните пасиони и като сравнение с един от ярките примери на пасион в 

традицията на киното – филмът на Пиер-Паоло Пазолини „Евангелие от Матея“, 

авторката различава устойчивите характеристики на жанра от съвременните примеси 

във филма на Гибсън. 

Втората глава се занимава с филма на Робер Бресон „Наслука Балтазар“ (1966). 

Тук отново имаме работа с добре избрана контекстуализация. Като взема за изходна 

точка алегорията на Христовия образ с магаре и с цел да разкрие магарето като носител 

на христологични характеристики, авторката разглежда произхода и смисъла на 

почитанието на магарето в християнската традиция. 

Третата глава е посветена на филма „Пирът на Бабет“ (1987) на датския 

режисьор Габриел Аксел. Тук авторката изследва евхаристийната символика, 

интегрирана във филмовия разказ на фона на особената богословска херменевтика на 

евхаристията. 

Предмет на анализ в четвъртата глава е филмът на Ингмар Бергман „Седмият 

печат“ (1957). Тук, както и в следващите глави от тази част, водеща е есхатологичната 

тема. Филмовото действие се интерпретира в контекста на широко разпространените 

през средновековието апокалиптични нагласи както в колективен, така и в личен план. 

Петата глава, озаглавена „Памет, вина, съвест. Няколко кинематографични 

стратегии“, има по-сложна структура. Тя започва с едно уместно и коректно изложение 

на теорията за паметта на Анри Бергсон, последвано от нейното критично приложение 
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към теорията на киното у Жил Дельоз. На това място бих искал да отбележа в критичен 

план, че, макар теорията на Бергсон да има своето значение както във философията, 

така и във филмовата теория, тя все пак е вече на 120 г. („Материя и памет“ излиза през 

1896 г.) В наше време в психологията, в неврофизиологията, а и във философията има 

значителен напредък в изследването на паметта, така че би било препоръчително 

съвременните теории за паметта да бъдат взети под внимание. Иначе тук вниманието 

на авторката е привлечено главно от филмите „Обичам те, обичам те“ (1968) на Ален 

Рене и „Соларис“ (1972) на Андрей Тарковски. В първия от тях се търси представянето 

на преживяването на хода на времето, а във втория – работата на паметта. В контекста 

на търсенето на опита и работата на паметта мога само да изразя известно съжаление, 

че в полезрението на авторката не е влязъл забележителният филм на Кристофър Нолън 

„Мементо“ 

Ако петата глава бележи известно дистанциране от проследяването на 

есхатологичната линия в киното, то шестата, която се занимава с филма на Терънс 

Малик „Дървото на живота“ (2011), в най-пълна мяра се занимава с нея. И наистина, и в 

своята идейна, и в своята кинематографична оптика този филм най-недвусмислено 

представя християнския възглед за Творението като цяло и за „крайните неща“ в 

частност. 

В последната седма глава са обединени и поставени в сравнение помежду им два 

доста различни филма, създадени от доста различаващи се режисьори в много различни 

времена. Това са филмите на Абел Ганс „Краят на света“ (1931) и на Ларс фон Трир 

„Меланхолия“ (2011). Авторката е обединила тези два филма под общата категория на 

романтизма като според мен това обединяване е добре обосновано и защитено с 

аргументи. Изглежда обаче става дума за различни страни и проявления на романтизма. 

Романтизмът на „Краят на света“ става разбираем в контекста на големите месиански 
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политически идеологии, господствали в периода между двете световни войни. 

Романтизмът на „Меланхолия“ обаче е от друг вид – той е романтичен в своята 

решителна антимодерна насоченост, каквато може да бъде разчетена и в други филми 

на Ларс фон Трир.  

 В какво виждам постиженията на дисертационния труд на Слава Янакиева? 

Осъществена е дълбока и убедителна методологическа рефлексия върху идеята за 

религиозен филм и е формулирана нормативна представа за успешен религиозен филм. 

Смятам това за много ценно постижение. Не много добре защитено стои обаче на този 

фон присъствието на категорията „сакрално“ в заглавието на работата, доколкото 

авторката на практика не се занимава експлицитно с нея. Проследени са две големи, 

ключови за християнството теми – христологичната и есхатологичната – във 

филмовото изкуство кат оса направени проникновени, многостранни и убедителни 

анализи на значими филмови произведения от различни автори и епохи. Целенасочено 

и с вещина са приложени разнообразни методи и аналитични инструменти. 

Изложението е отлично структурирано. Езикът е богат и точен. Използваните 

специализирани понятия от областите на богословието и кинознанието са грижливо 

обяснени. Работата с литературните и филмовите източници е коректна. Илюстрациите 

са използвани уместно. Добре би било ако в списъка на илюстрациите се посочат и 

източниците, от които те са взети. 

Авторефератът е с обем от 40 страници. Изготвен е според изискванията и 

отразява точно съдържанието на труда. След резюмето на съдържанието е публикуван 

списък на приносите на дисертацията. Тези приноси са действителни и са формулирани 

точно. По-нататък са посочени 8 публикации по темата на дисертацията на български 

език както и още 20 други публикации на авторката на български и английски. Накрая 

са поместени в пълен обем списъкът на използваната литература и филмографията.  
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Нямам съвместни публикации с авторката на изследването. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд на Слава Янакиева „Топики на 

сакралното в кинематографията” отговаря на всички изисквания за придобиването на 

образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1 

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

изкуства и медии) и като член на Научното жури аз без никакви колебания ще гласувам 

ЗА присъждането на авторката на тази степен. 

  

Подпис: 

(проф. д-р Христо П. Тодоров) 

София, 10 януари 2016 г.  

 

 

 


