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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Михаил Босилков Мелтев, 

преподавател в Нов български университет 

 за докторска дисертация на тема „Ролята на режисьора в трансформацията на 

мюзикъла от сцената към екрана“ с автор Петър Запрянов Одаджиев, докторант на 

самостоятелна подготовка в Института за изследване на изкуствата, сектор “Екранни 

изкуства”  

  

 

 Докторант Петър Запрянов Одаджиев е представил дисертация на 

тема „Ролята на режисьора в трансформацията на мюзикъла от сцената 

към екрана“ за защита на образователната и научна степен „доктор“ по 

научната специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия 8.4.  

Дисертационният труд съдържа общо 248 страници текст, Увод, 

Съдържание, Библиография и три приложения. Основният текст заема 

195 с., Библиографията съдържа 84 печатни източници, от които 37 на 

английски език, 15 на български език и 32 на руски език, както и 29 

електронни; филмография има 64 заглавия.  

В Увода докторантът разглежда публикациите по темата на  

български език, излага доводите си за актуалност на изследването и 

определя темата по следния начин: „Изграждането на екранния текст на 

филмовия мюзикъл изцяло зависи от водещата функция на музикалната 

драматургия, което изисква от режисьора въвеждане на „не-

реалистични“ кинематографични форми, заимствани от други жанрове“. 

Обект на изследването е американския филмов мюзикъл. Той формулира 

целта на текста като „определянето на функционалните особености, 

които се проявяват в изграждането на киноезика на филмовия мюзикъл в 

структурата на неговите два плана – наратива и музикално-

хореографския и систематизиране на подходите, необходими на 

режисьора за тяхното изразяване“. Мотивите, актуалността, тезата, 

обектът и предметът на изследване са сравнително добре откроени и 
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формулирани. Задачите звучат убедително, но в общата им постановка 

тук, ми липсва определение и анализ на жанровите, стилистични и 

драматургични специфики на филмовия мюзикъл, които го отличават от 

сценичния. Липсват и терминологични уточнения. Подобно изясняване 

помага за по-лесното възприятие и комуникативност на текста. За сметка 

на това, остава надеждата, че тези непълноти ще се запълнят в 

изложението. Определянето на методолигията също стои общо. 

Авторът ограничава обекта на изследване само до американския 

мюзикъл. От европейските първокорени са споменати само английските и 

то в доста конспективен вид. Без да е слабост това създава впечетление, 

че всичко започва, развива се и свършва в САЩ. Интересен подход е 

историческия преглед на развитието на американския мюзикъл през 

призмата на сюжетните трансформации и  постепенното инкорпориране 

на различни стилистични форми към фабулирането, строежа на разказа в 

мюзикала и постановката му. На места стремежът да се покаже познание 

върху материала води до претоварване със заглавия и автори, което 

излишно натоварва иначе четивния стил на изложението.  

Не зная как и защо, но в текста, който ми беше даден се явяват 

ремарки с препратки към интернет източници и текст на английски, 

който явно е предназначен за превод, като например на с. 24, която 

напомня чернова или предварителен текст. Без да обръщам сериозно 

внимание на това, отбелязвам, че това е немърливост, обидна за 

рецензенти и комисия.  

Следва сравнение между операта и мюзикъла от гледна точка на 

сюжет, действие, музикално изпълнение, хореография и постановъчни 

елементи и фигури. Чрез този анализ, авторът се опитва да очертае 

основните характеристики и да изведе дефиниция на сценичния мюзикъл 

преди да пристъпи към характеристиките на екранния му събрат. Той 

изброява и наколко филмови оперети, появили се преди навлизането на 
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звука в киното през 20-те години: «Кукличка», «Розата на Стамбул», 

«Прилепът», «Цигански барон», «Царицата на чардаша». Истински 

разцвет на музикалния филм настъпва естествено след навлизането 

появата на звуковия филм. Одаджиев търси разлика между мюзикъл и 

музикалния филм, „при който песни, изпявани от героите, се вплитат в 

разказа като понякога се придружават от танци. ...в някои случаи те 

служат просто като пауза в сюжетната линия, а нерядко и като 

натруфени, отделно звучащи номера“. Той смята, че музикалният филм 

не успява да скъса напълно връзката със сцената. Не само мюзикълът се 

обогатява от новите филмови техники, но и киното търси нови изразни 

средства благодарение на него като вертикалната снимачна точка, 

например. И тук докторантът прилага исторически обзор за откриване на 

новите изразни средства в синтеза между изображение, действие и 

музика. Той отделя специално внимание на Бъсби Бъркли, една 

знаменита фигура като хореограф и кинематографист. Особено приятно 

впечталение прави наблюдението „В тези филми се демонстрира не 

страданието, а красотата на страданието, не трагедията на смъртта, а 

изящното изкуство да се умира – така, както това е в класическата 

опера“.  

Всъщност, в края на прегледа става ясно, че в стогодишното си 

развитие филмовият мюзикъл прераства от музикален филм с ефектни 

песни и танци към мащабите и структурата на оперната форма. Макар и 

спорно подобно откритие има своята стойност и място в теоретичните 

изследвания. Друг принцип на деление за Петър Одаджиев е сюжетната 

характеристика; по нея те са приказни, фолклорни и шоу истории.  

Втората глава е посветена на трансформацията от театрална към 

киноизразност. Авторът разглежда основата на тази трансформация, а 

именно – специфичната драмтургия. Това води до задълбочаване на 

изследване върху спецификата на понятието в музикален и сценично-

екранен смисъл, нещо изключително важно в процеса на създаването на 
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музикалната екранна творба и дори определящо същността на 

творческия процес. Този процес е разпънат между наративната и образна 

функция и смисъл на присъствието на музиката в музикалната и 

словесната драма. Разглеждат се противоположни възгледи на 

изследователите в тази област като Дакълхаус, Шенкер, Робърт Дийн, за 

да се постави фндаменталния проблем пред режисьора: да следва 

законите на драмата или законите на музиката при постановка на оперно 

сценично произведение. В този смисъл, Одаджиев защитава позицията, 

че е по-важно да се постави на първо място музиката и да се следва 

нейната драматургия вместо тя да се подчинява на литературното 

либрето. Така достига до сложните проблеми, които възикват при 

изследването на синтеза драма, музика, хореография. Разглеждайки 

различните школи, той достига до твърдението, че мюзикъла е най-близо 

до оператата и както при нея, въпреки присъствието на драма и 

сценично действие, определен превес има музикалната драматургия. 

Преди да пристъпи към същността на темата, а именно трансформацията 

на сценичния мюзикъл във филмов, Одаджиев разглежда естетическите и  

философски характеристики на двете изкуства. Той достига до извода, че 

линейноно време на музикалното произведение трябва да се 

преобразува в условното време на киното, театралното пространство – в 

кинореалност, а ефекта на живото актьорско и оркестрово присъствие в 

залата трябва да намери своя еквивалент. Чрез анализ на сполучливи 

екранизации на опери и оригинални филмови мюзикали, авторът 

очертава и «системата от конфликтни точки» между сценичното 

музикално произведение и кинофилма. Смятам, че се е справил добре и 

намирам това за аналитичен принос в дисертацията. Той застава зад 

тезата, че създателите на филмовия мюзикъл трябва да се опират на 

музикалната, а не на сюжетната драматургия на сценичното 

произведение. 
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Трета глава е посветена на режисьорските търсения в областта на 

мюзикъла. Анализирани са произведенията «Мулен Руж» 2001 г., 

«Чикаго», 2002 г., «Фантомът на операта», 2004 г., «Девет», 2009 г. и 

«Клетниците», 2012 г. Докторантът се опитва да разгадае механизмите 

на създаването на магията, на превъплащаване на театралната условност 

в кино условност. Той разглежда по отделно изразните средства и 

похвати, които прилагат режисьорите им в своите филми. Анализът на 

посочените произведения органично се вписва в теоретичните му 

разсъждания. За това вероятно допринася пълното подвеждане на тази 

професионална «дисекция» под общия знаменятел на спецификата на 

превода от сценичен в екранен език. Това показва, че той самият е «на 

ти» както с музикалната драматургия и теория, така и със занаята на 

режисурата в игралното кино. На моменти натежава преразказа на 

историята на всеки отделен мюзикъл като театрално шоу и превръщането 

му във филм. В текста се срещат няколко понятия, които авторът явно 

противопоставя на мейнстрийм киното: артхаус филми, авторски филми, 

експериментално кино и пр. Липсва ми обяснение какво съдържание се 

влага в тях, дали са употребени като синоними, или антоними, или 

обозначават различни сюжетни подходи. Вярно е, че на с. 174 термини 

от експерименталното кино се илюстрират с представителите на 

различно назоваващи себе си школи. Това обаче не компенсира 

изясняването на терминологията като част от научния апарат на 

изследването. Напротив, тази илюстрация преминава в историко-

теоретичен преглед на стилистичните особености на авангардни течения, 

който се откъсва от тъкънта на темата и отклонява вниманието от 

същността. 

Четвъртата глава е посветена на особеностите на режисурата. Тук 

се достига до извода, че смесването на драматични и вокално-

хореографски части и епизоди създава фрагментарност, която поражда 

илюзията за необходимост от доминиране на музиката. Това обаче е 
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вярно само за сюжети, които предполагат утопичен или вълшебен свят, 

мечти, които съжителстват с реалното драматично действие. Според 

автора, обединителният елемент е ритъма, визуален и хореографски, 

обединен и диктуван от музиката. Защото докато в театъра музикалните 

номера са предназначени за слушане, в киното се следи визиуалния 

разказ, който не може да спре. Смятам това наблюдение за точно и 

вярно. Следва преглед на авангардни филми – американски и френски – 

според ненужно дълъг и прекалено детайлен, който стои като пауза   в 

основната тема и навява чувството за преразказ на сюжети, случки и 

технически способи. Вярно е, че авторът го подчинява на разсъжденията 

си за разбиване на филмово пространство и време, вече въведени в 

частта за екранното преобразяване на мюзикала, но читателят забравя 

за това докато чете толкова много страници.  За радост това не се отнася 

за пространно разгледаната теория на монтажа на С. Айзенщайн.  

 В заключението авторът обобщава резултатите от своето 

изследване сравнително добре, макари и малко многословно като се 

опитва да очертае и бъдещето на мюзикъла. 

 Приложенията са стегнати и професинални. И именно затова 

дразни употребата на английски термини като low-key, eye-level, track in 

др. за които има отдавна утвърдени български еквиваленти. Този стил на 

изказ със своята претенциозност повече подхожда на фолкдива и е 

пълен контрапункт на академизма и задълбочеността на съдържанието. 

Без да внушава по-голяма ерудиция, това отблъсква и поставя под 

съмнение професионализма на пишещия. И тъй като познавам автора,  

произведенията и биографията му достатъчно добре, категорично 

твърдя, че това е недоглеждане и немърливост. Те, от своя страна, 

показват липса на усилие да се припознае българската терминология и 

леността да се потърси точен превод. И сякаш за да подсили това 

усещане за небрежен или чернови превод, на места са оставени 
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изречения и стихове на английски – „The show must go on“, „Comforter, 

philosopher, andlifelong… Master of the House, Keeper of the zoo…” Ако това 

се изисква от стилистиката, то тогава трябва има препратка към превод. 

Представете си същата работа на английски, предназначена за 

американски университет, с остатъци от българска терминология на 

кирилица пояснения или без превод. Отдавам това на припряност или 

просто на сбъркан вариант, изпратен по грешка за рецензиране. 

  Като цяло дисертацията е приемливо структурирана, стойностна и 

задълбочена. Приемам за приноси в кинолитературата на български език 

историческия преглед на американския киномюзикъл и естетическите 

анализи на мюзикъла и музикалния филм в систематизаторски аспект; в 

аналитичен и синтетичен – водещата роля на музикалната драматургия в 

режисьорския подход; във филмов – изследването на изразните похвати 

на режисьора при транформацията на сценичния мюзикъл. 

 Списъкът с ползваната литература от 15 заглавия на български 

език, 69 – чужди, както и 29 електронни източника и филмография от 64 

филма е илюстрация за сериозни изследователски усилия. Но, в него  

определено липсва едно много важно за автора заглавие – Стоева, 

Емилия. Английско-български речник на фото, кино и видео термини и 

дефиниции. С. Action. 2001.   

Творческата биография представя кандидата като сериозен творец 

в областта на операта и киното. Сценичните му изяви и музикално 

образование, опитът като филмов сценарист и режисьор категорично са 

повлияли както върху избора на темата на дисертацията, така и върху 

убедителния резултат.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Представената от кандидата дисертация „Ролята на режисьора в 

трансформацията на мюзикъла от сцената към екрана” за защита на 

образователната и научна степен доктор по научната специалност 
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Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4., съдържа достатъчно 

приносни моменти, които обогатяват научните знания в областта на 

киното и отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника 

на БАН за условията и реда за придобиване на научна и образователна 

степен доктор. 

 Предвид гореизложеното, препоръчвам на Научното жури да 

присъди на докторант Петър Запрянов Одаджиев образователната и 

научна степен доктор по научната специалност Кинознание, 

киноизкуство и телевизия, 8.4.  

 

 

 

София 

08.10.2016      Проф. д-р М. Мелтев 

 

 

  


