
СТАНОВИЩЕ 

 

 

От доцент Костадин Бонев Костадинов, Югозападен университет „Неофит 

Рилски” Благоевград, Факултет по изкуствата, Катедра „Телевизионно, театрално 

и киноизкуство” за придобиване на научната степен „доктор“ по научната 

специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия 8.4., с кандидат проф. 

Станимир Трифонов 

 

Дисертационният труд "Екранизацията като трансфер" на проф. Станимир Трифонов е 

предназначен за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство. Научен ръководител на 

труда е проф. д-р Ингеборг Братоева. 

 

Значимост на изследвания  проблем в научно и научно-приложно отношение. 

В дисертационния труд  Станимир Трифонов систематизира дългогодишните си 

търсения на територията на екранната интерпретация на белетристични произведения 

от български автори /Ивайло Петров, Йордан Йовков, Емил Андреев/. Въпросната 

дисертация се явява обобщение на опита на Ст. Трифонов от средата на 90-те години до 

днес. 

По този начин дисертационния труд се превръща в опит за осмисляне и формулиране 

на естетическите принципи на превръщането на системата от знаци, оформящи 

художествения текст в система от образни символи и послания, характеризиращи едно 

филмово произведение. 

Цели и задачи на дисертацията. 

Проследявайки отношенията между литературен текст и  филмов език от създаването 

на кинематографа до наши дни, Ст. Трифонов създава здрав фундамент, върху който 

изгражда своята теза. Важно място е отделено на теоретичните възгледи и изследвания 

на тази основополагаща част от филмовата теория. Така той обозначава и определя 

границите на съществуване на отделните изкуства, анализирайки възможните и 

допустими взаимодействия,  преплитания, и противоречия, които създават научна 

основа, на която авторът-кинематографист може да се опре и да се ориентира в етапите 

и процесите на конкретната си творческа работа.                                                                

 

Ст. Трифонов осмисля собствения си режисьорски опит, анализирайки 

предизвикателствата, които предявява интерпретацията на едно литературно 

произведение за големия екран, или за телевизията. 

 

Методологията на този труд е  интердисциплинарна и включва следните подходи: 
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Проследяване на историческите процеси, теоретично осмисляне на проблема за 

„екранизацията“, конкретно съпоставяне на литературния текст и неговото „екранно 

отражение“.   

 

Структурно дисертацията закономерно следва зададената в заглавието теза: от 

исторически преглед на знакови образци на световното кино – „Отнесени от вихъра“, 

„Война и мир“ и „Рашомон“, през изясняване на структурните различия и прилики 

между литературното и филмовото произведение към изясняване на принципно новата 

система от знаци,  оформяща един абсолютно нов и напълно автономен език – езикът 

на киното. Ст. Трифонов акцентира на филмовия монтаж – хоросанът, спояващ 

отделните елементи на киноезика. 

Ст. Трифонов фиксира моделите на екранната екранизация, като определящи за 

класификацията са подходите към литературния текст и начините на пренасяне 

посланието на литературната творба в нейния екранен еквивалент. Цитирайки Ролан 

Барт и неговата теория за трите типа семантични характеристики на литературното 

произведение, авторът се спира по – подробно на прозведение от историята на 

българското кино – филмът на Въло Радев „Крадецът на праскови“ по повестта на 

Емилиян Станев. 

Най – същностната част от дисертацията е анализът и изводите от конкретната работа 

на автора при реализацията на телевизионните филми „Хайка за вълци“ по Ивайло 

Петров, „На границата“ по военните разкази на Йордан Йовков и на игралния 

„Стъклената река“ по романа на Емил Андреев. 

„Хайка за вълци“ представлява сериозно предизвикателство заради епичния характер 

на разказа и необходимостта голям отрязък от време, изпълнен с исторически събития 

да бъде „транскрибиран“ на задължителния за киното принцип „тук и сега“. Голяма 

част от сюжетните линии на романа остават извън филмовата фабула. Телевизионният 

вариант не може да понесе и огромния брой персонажи, характерен за романа на 

Ивайло Петров. Парадоксът е, че това се оказва верния ход на авторите, за да бъде 

запазен духът на романа и така двете самостойни произведения - литературното и 

филмовото, раздалечавайки се в хода на работния процес, в крайна сметка да получат 

единно, синхронно звучение. 

„На границата“ по военните разкази на Йордан Йовков поставя друго препятствие пред 

авторите – в тъканта на Йовковите разкази да бъде вплетена съвременна, напълно 

автономна сюжетна линия, която да дообогати и допълни патоса на Йовковата проза. 

Съвременните епизоди са своеобразен коментар, отстранен поглед на персонажи, 

отдалечени на един век разстояние от описаните от Йовков случки. 

Авторът отделя особено внимание на съвместната си работа със сценариста и автор на 

романа „Стъклената река“ в процеса на създаването на филма със същото заглавие. Ст. 

Трифонов разглежда няколко отделни етапа в работата по  „трансфера“ както той се 

изразява:  
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- Ревизиране на персонажите, опростяване на тези, които са останали, с цел 

максимална яснота на техните движещи импулси.  

- Драматургично доразвиване на образите, изчистването им от „литературни 

наноси“. 

- Намиране на ярък опонент на протагониста, с цел изостряне на конфликта. 

- Поява на нова сюжетна линия Елен – болния й баща. 

Особен интерес представлява паралелното проследяване на сюжетните и 

драматургическите трансформации на литературния текст при превръщането му във 

филмов сценарий. Съществено е проследяването на постепенното „изчезване“ на 

литературния текст, за да се появи на негово място нещо ново, съдържащо в себе си 

елементи с други, различни функции – сценарият, филмовия текст, който в момента на 

приключването на снимачния процес става напълно излишен.  

Търсейки общи закономерности в трите филма, създадени в един период от близо 20 

години, Станимир Трифонов задава теза, която убедително защитава в анализа на 

творческия процес, съпътстващ създаването на литературните сценарии и работната 

книга. След като изтъква общите черти на двата типа текст – литературен и филмов, 

авторът търси принципните разлики, характеризиращи двата типа език – литературен и 

филмов, авторът изследва метода на трансформация на елементите на литературния 

език в качествено нов наративен код – построен на принципите на филмовото действие.  

Така, използвайки интердисциплинарен подход, в дисертацията се анализира дифузията 

между литература и кино, и се търсят границите на тяхната възможна автономност. В 

дисертацията е изведен принципът на съвременното възприятие – асоциативно и 

многовариантно, даващо възможност за многопластово и  убедително внушение. За да 

се развие в последната част теорията на метода и неговото приложение при бъдеща 

работа с литературен текст. 

В крайна сметка, в предложения труд Станимир Трифонов, верен на избрания принцип 

на излагане на доводите, поставя за дискусия фундаменталния въпрос: Как един 

универсален език, изграждан хилядолетия, може на бъде трансформиран в нов, 

изграждан приблизително сто години език – езикът на киното, като при това патосът на 

първообраза бъде съхранен.  

 

Считам, че дисертационният труд на проф. Станимир Трифонов  „Екранизацията като 

трансфер“ има научни и приложни приноси според изискванията за присъждане на 

научна степен „доктор”.  

Приносите могат да бъдат формулирани по следния начин:  

- Процесът на превръщането на литературното произведение във филмов текст 

/сценарий/ е изследван в контекста на световното кино с примери, доказващи 

първоначалната теза. 
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- Дисертацията успешно изгражда нови теоретико – приложни модели на отношения 

между литература и кино, като използва за база семантичната теория за типовете 

литература на Ролан Барт. 

- Приносен е и паралелният анализ на литературни и филмови текстове и търсенето на 

закономерностите и различията, които се превръщат във фундамент на бъдещото 

филмово произведение. 

- Направен е и опит за универсализиране на проблема. 

 

Дисертационният труд е разработен самостоятелно и показва висока степен на 

познаване на състоянието на проблема, както  и съответствие на използваната 

литература. 

Използваните в дисертацията автори са цитирани коректно. 

Теоретичния модел на изследването е обоснован и разработен задълбочено и е 

новаторски. 

 

Заключение 

Дисертационният труд "Екранизацията като трансфер" на проф. Станимир Трифонов 

представлява в същността си задълбочено и новаторско изследване, което обединява  в 

единно художествено цяло теория и практики в художествения живот на България в 

началото на Новия век. Дисертационният труд осмисля естетическите принципи на 

вече отминалия ХХ век и очертава тенденциите в развитието на динамичната триада 

„творец – творба – публика” в наши дни и близкото бъдеще. 

Давам положителна оценка на дисертационния труд. 

 

Доц. Костадин Бонев 

28.08.2016 

София 

 

 

 

 

 


