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Авторът на дисертацията за присъждане на образователна и научна 

степен доктор според биографичната справка и двете филмографии 

(режисьорска и продуцентска) е със значим влог в българската кинокултура 

през последните две десетилетия, а също и видна публична личност, активно 

присъстваща на екран, в ефир и в печатното слово, което прави особено ценни 

самопризнанията както за предназначението й, така и за приносите й и 

позволява рецензирането по доказателствата за тях чрез анализа на 

предложения от него текст. 

Авторефератът съответства на дисертационния труд, който се състои от 

увод, четири глави и заключение. И четирите глави имат заглавия в незавършен 
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вид (с подразбиращи се продължения) - Уроците на историята, За границите, 

Опити за осмисляне, От практиката. Стилът на изложението впечатлява с 

очевидния внимателен подбор на думите при избор на позиция по разискваните 

проблеми и при преценките за решенията, затова въпросната незавършеност на 

заглавията издава налична академична катедра (аудиторно научно слово) и 

пряко отвежда към приложимостта на положените усилия. Тъкмо по този белег 

(наподобеното аудиторно говорене) писаното в четирите глави се поделя на две 

- първите три последователно (хронологично и методологично) изграждат 

умело подстъпа към последната глава „От моята режисьорска практика”. 

Първите три глави отдават дан на „обучението в кино” със списъка на 

„учителите” и със заявените предпочитания при алтернативите в трансфера. Те 

имат „поддържаща роля”, която е осъществена с мяра и с деклариран отказ от 

голямата теория заради менливата практика, а от значение е ориентацията на 

Станимир Трифонов към авторитетите в родната традиция (Ивайло Знеполски, 

Владимир Игнатовски, Вера Найденова). Без да се е ограничавал в практиката 

си на режисьор и на продуцент в българските теми, видим е стремежът да бъде 

разпознат като български режисьор. 

Последната четвърта глава се откроява с Аз-писане („учителят казва”), 

защото авторът не крие, напротив, неколкократно заявява, че има какво „да 

даде на младите сърца” (по трагичното питане на Николай Лилиев). 

Господстващата позиция на неговия Аз е подменила дори неутралното „не ми е 

известно” (с. 23) с присвоителното „нямам спомен” (с. 25) при самооценката за 

споделеното от режисьорската практика, което е непознато в историята на 

родната кинематография. Все пак става дума за изкуство, родено в 

„работилница” (дори в нямото кино тя е многогласна и привиква работещите в 

нея към „ние”), в която „главен майстор” е Режисьорът, т.е. той по длъжност 

(служебно) е авторитетът. И ако след три десетилетия (от 1986 г.) скромно е 

поискал само образователната и научна степен доктор, то сигурно отвътре е 
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напряла потребността от споделяне на опита, защото едно е да си професор и да 

преподаваш знания за придобиване на умения, друго е да споделяш умения, 

докато преподаваш, което и които го могат, съобразително го избягват. 

Ето защо жестът на себепоказване (без да е саморазголване) на 

Станимир Трифонов ми изглежда най-важният при избора на темата на 

дисертацията. Вероятно подсказан от научния ръководител проф. д-р Ингеборг 

Братоева-Даракчиева и несъмнено логичен според неговия житиепис, изборът 

символично стои в самото начало на режисьорската кариера - авторът се е 

дипломирал през 1986 г. с игралната новела „Началото” по непубликуван разказ 

на Емилиян Станев, съответен на филологическата закваска (системното 

изучаване на литературата като продукт на творчеството). Още по-показателно 

е, че е проявена предпазливостта на хищника пред предполаган капан 

(„трансфера”), защото този разказ не е публикуван и липсва щракването на 

стоманените челюсти при зрители, които са и читатели (фактически е 

„трансфер на тъмно”). Използвам „капан” и „хищник”, значещи в „Хайка за 

вълци”. Струва ми се, че заради амбициозното начинание Станимир Трифонов 

нарами ловна пушка и тръгна по Еленския балкан да бие глигани 

(всеотдайността към творческото Аз го тласка към снизяващото занимание на 

„убиец”). 

По разисквания в дисертацията проблем за „трансфера” аз имам 

професионална компетентност в областта на литературата и съм консултант на 

Хайка за вълци (2000) и на На границата (2014). За пълнота с оглед на моя 

личен опит (към това признание подтиква „личния опит” на Станимир 

Трифонов в дисертацията) ще добавя, че познавам в ръкопис романа на Емил 

Андреев „Стъклената река”, даден ми за приятелско мнение преди да бъде 

отпечатан, с Ивайло Петров имам ограничен брой срещи и разговори, а Йордан 

Йовков е един от важните персонажи в моя роман „Див огън” (1997). 
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Съсредоточаването на приносите на дисертацията е в четвърта глава и 

по самооценката на автора, и по моя преценка. В нея Азът на Станимир 

Трифонов предлага текст за препрочитане и читателят трябва да помни, че 

вторият от трите модела за екранизация може да се разпознае чрез 

словосъчетанията „хирургическа операция” (с. 53), че самата глава има мото, от 

каквото са лишени предходните три, предназначено за ключ със своето начало 

„никога не съм избирал за екранизиране произведение, към което съм бил 

равнодушен” (с. 52) и че за трите трансфера е казано дословно следното: „Част 

от досегашната ми филмова практика като режисьор са два игрални филма и 

два сериала. Три от тях се основават на големи литературни произведения” (с. 

57). „Големите литературни произведения” по хронологията на трансфера са 

„Хайка за вълци” на Ивайло Петров от 2000 г., „Стъклената река” на Емил 

Андреев от 2010 г. и „На границата” по шест разказа на Йордан Йовков (пет от 

„Край Места” и един от „Земляци”) от 2014 г. Екранизирането на романа на 

Ивайло Петров и на шестте разказа на Йордан Йовков е коментирано за 

съжаление в резюме, останалото в четвърта глава е за романа „Стъклената 

река”, „роман на годината” през 2004 г. според българските читатели на романи 

(и вероятно готови зрители на едноименния филм). Авторът на дисертацията е 

изповядал причините да съсредоточи наблюденията и изводите си как се прави 

екранизация върху „Стъклената река” - очевидно за него този роман е „голямо 

произведение”, което не го е оставило равнодушен и което е подложил на 

„хирургическа операция”. След „Резюме на романа” (с. 60-62), „Синопсис на 

филма” (с. 62-65) и „Няколко необходими обяснения” (с. 65-68) идва 

„Паралелна съпоставка роман-режисьорски сценарий” (с. 68-178) с 

текстуалните доказателства за личния режисьорски опит. Всички намеси в 

съпоставките са убедително мотивирани било заради невъзможност за 

трансфер, било заради вече избраната стратегия по сценария с оглед на зрителя 

на филма. 
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Приятелството ми с двамата (автора на романа и режисьора на филма), 

започнало от студентските им години в Университета на Света гора Търновска 

и продължило до ден-днешен (то е документирано и е публично огласено), ме 

задължава към равнопоставено отдалечаване в преценката на тази глава. 

Намирам, че „по мотиви” съответства на употребата на белетристичния текст 

при екранизирането му, от което следва двустранната полза - филмът е 

спечелил от читателите на романа, а романът - от зрителите на филма. 

Разкритата публично технология при екранизирането на романа 

„Стъклената река” на Емил Андреев е най-големият принос на дисертацията за 

присъждане на образователна и научна степен доктор. Несъмнено той се вписва 

и в приносния избор на темата, съответен за опита на режисьор, екранизирал 

три „големи литературни произведения”, и в приноса с оглед на приложимостта 

на първите три глави с налична аудитория като професор по филмова и 

телевизионна режисура. Към приносите причислявам и поетата отговорност за 

властното режисьорско Аз в коментарите към съпоставките, за което 

свидетелстват изреченските конструкции при някои от тях: „моя режисьорски 

сценарий” (с. 74), „направил съм тази промяна” (с. 79), „държах да изтъкна” (с. 

96), „а така съм решил този епизод” (с. 99), „категорично съм експонирал в 

началото” (с. 118), „реших, че тази двойка (баба Монка и бай Димитър, б.м.) 

може да се използва много повече, по-убедително и по-функционално” (с. 123), 

„решил съм това да отпадне” (с. 129), „вървейки към развръзката на филмовото 

действие, съм се възползвал все по-малко от литературния първоизточник” (с. 

133), „важен детайл внесох в сценария” (с. 137). 

Ако подобно огласяване на личния опит „не е известно” в историята на 

българската кинематография, очаквано е да се въплъти в бъдеща книга, за която 

имам пожеланието да бъде разширен текстът за „Хайка за вълци” и за „На 

границата”, а също така да бъдат въведени в полезрението и несполуките при 

трансфера на трите „големи литературни произведения” - преброяването на 
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несполуките е белег за духовно здраво и зряло творчество, каквото ни 

представят създадените творби от 1987 г. до 2015 г. във филмографията на 

известния български режисьор Станимир Трифонов. 

Представените от докторанта Станимир Георгиев Трифонов материали 

(текстът на дисертацията Екранизация като трансфер с придружаващия го текст 

на автореферата и приложените Режисьорска филмография и Продуцентска 

филмография) напълно отговарят на изискванията и доказват недвусмислено 

качествата на кандидата за защита на научна и образователно степен доктор по 

научна специалност 8.4. Кинознание, киноизкуство и телевизия, затова смятам, 

че научното жури има основание да му присъди образователна и научна 

степен доктор и като негов член, автор на рецензия, заставам зад това 

решение с „ДА”! 

 

6 юли 2016 г.     Подпис: 

Велико Търново    (проф. дфн Анчо Калоянов) 


