
Становище от проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева за 

дисертационния труд на Станимир Георгиев Трифонов 

„Екранизацията като трансфер”, за присъждане на 

образователната и научна степен доктор 
Станимир Трифонов е един от най-успешните съвременни български филмови 

режисьори и продуценти. Дисертационният му труд „Екранизацията като трансфер“ e 

успешен опит за изграждане на мостове между филмовата теорията и практика, рядък 

за нашата практика образец на приложно кинознание. Позицията на дисертанта е 

позиция на автор, който познава в тънкости и отвътре сложния процес на пренасяне на 

белетристика на екрана, а основният материал за рефлексии върху тази сложна 

проблематика са собственият му опит и кинематографично творчество, ситуирани в 

дългогодишната традиция на екранна интерпретация на белетристика и драматургия. 

Именно този много личен подход към проблема за екранизацията на литературни 

произведения прави предложения като дисертация текст уникален. В третата глава на 

работата, скромно озаглавена „От практиката“, Трифонов споделя не само личното си 

предпочитание да направи повечето си игрални филми върху литературни 

произведения, но и подробно очертава технологията на такъв „превод“, разкривайки 

от първо лице процеса на превръщане на романа на писателя Емил Андреев 

„Стъклената река“ в едноименния пълнометражен игрален филм на кинорежисьора 

Станимир Трифонов. За съпътстващи примери са избрани и двата телевизионни 

сериала на БНТ, дело на Трифонов – „Хайка за вълци“ по романа на Ивайло Петров и 

„На границата“ по едноименния цикъл разкази на Йордан Йовков. Избирайки за обект 

на своето изследване процеса на създаване на собствените кино и телевизионни 

творби, дисертантът споделя уникалния си художествен опит и това е най-големият 

принос на неговия труд. Нещо повече – публикувайки съществена част от режисьорския 

сценарий на филма „Стъклената река“, в порядъка на сравнителен анализ литературен 

текст/сценарно писане, Трифонов допринася и към докуменацията и историографията 

на българското кино. Подробните му авторски обяснения и обосновки за писането на 

режисьорския сценарий, граничен и абсолютно неизследван у нас вид словесност,  

хвърлят светлина не само върху творческата личност и естетическите пристрастия на 

режисьора, а и върху начина, по който новото българско кино „чете“ новата българска 

литература. 

Основната идея на дисертацията е, че успешната екранизация винаги трябва да бъде 

съобразена „със спецификата на екранното повествование, което често и неизбежно 

предизвиква промени в тъканта на литературното произведение, създава поводи за 

недоволство, провокира задължителните съпоставки: доколко филмът е останал 

„верен“ на авторския замисъл на писателя. Разпалва полемики за теоретично 

осмисляне на процеса, най-често наричан „екранизация“ (с. 3). Избирайки типичната за 

приложните изкуствоведски изследвания интердисциплинарна методология, 



дисертантът съчетава историческия подход към оформянето на екранизацията като 

специфичен модел на кинематографично повествование с представянето на онези 

теоретични възгледи към проблема, върху които кинематографистът може да се опре в 

конкретната си творческа работа. От тук и предпочитанието към отдавна установения, 

традиционен за българското кинознание термин екранизация, вместо доста неясното, 

навлизащо напоследък под влияние на англоезичната литература адаптация. Ясно и 

точно са дефинирани и трите съществуващи модела на екранна интерпретация на 

литературния текст: точното следване на оригинала, „хирургичната операция“ и 

филмът „по мотиви“ от литературно произведение (с. 48-49). Стремейки се да 

предложи по-широк изследователски спектър, Трифонов работи и с литературната 

класификация на Ролан Барт, основана върху гледната точка, от която се води разказа, 

но подчертава, че в киното структурата на повествованието се определя от 

изключително от възможностите на камерата (с. 50-51). 

Тези, както и всички останали теоретични положения са илюстрирани с многобройни 

примери, подбрани според практическата им стойност, според значимостта им за 

решаването на конкретни режисьорски задачи. В това отношение, прави впечатление 

че широкото и ерудирано позоваване на образци от световната практика, съзнателно е 

нюансирано с адекватни български примери. Това важи и за теоретичните части на 

работата, в която заедно с Лесинг, Тинянов, Лотман, Айзенщайн, Базен, Балаж, 

Пазолини... са представени и възгледите на малобройните български авторитети по 

въпроса, с особено внимание към Вера Найденова, автор на единствената моногафия 

по проблемите на екранизацията у нас. Положително впечатление прави коректността, 

с която Трифонов се отнася към своите референти, оформили библиографията на 

труда, която включва повече от 40 научни печатни и електронни източника и още 

толкова литературни произведения. 

Предлагайки своя синтез между теоретично осмисляне на проблема 

екранизация,исторически преглед на развитието във времето на тази 

кинематографична форма и обощения на личния си, уникален художествен опит, 

Станимир Трифонов всъщност адресира текста на дисертацията си към бъдещето, към 

„младите творци, които сега навлизат в изкуството. По пътя си те несъмнено  ще се 

сблъскват с трудностите, които предявява интерпретацията на литературни 

произведения и в киното, и в телевизията.“ Надеждата му този текст да служи „като 

нагледно пособие в помощ на студентите, които сега започват да се учат трансферират 

на литературни произведения за екрана“ е адекватна на качествата на дисертацията 

му, един от първите образци на т. нар. практическо кинознание, ориентирано към 

конкретната художествена практика и към преподаването на кино. 

Оценявайки това първопроходство, уникалната публикация на личен творчески опит и 

всички останали, вече изтъкнати, качества на текста, оценявам положително 

дисертационния труд на Станимир Трифонов „Екранизацията като трансфер”. 



Предложеният текст, както и активната творческа и преподавателска дейност на 

Трифоонв са залог за успешно бъдещо развите, насочено към създаването на мостове 

между филмовата практика и теория. Поради това убедено смятам, че въз основа на 

представените текст, автореферат и справка за приносите, на Станимир 

ГеоргиевТрифонов може да бъде присъдена научната и образователна степен Доктор. 

Гласувам с ДА. 
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