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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Надежда Михайлова Михайлова [Маринчевска] 

Институт за изследване на изкуствата – БАН (професионално направление 8.4. 

„Театрално и филмово изкуство“, научна специалност „Кинознание, киноизкуство и 

телевизия“) 

 

за присъждане на научната степен „доктор“ 

с кандидат проф. Станимир Трифонов 

 

Дисертационният труд на Станимир Трифонов „Екранизацията като трансфер“ е 

фокусиран върху един от много съществените и дискутирани проблеми във филмовото 

творчество – изследването на взаимоотношенията между литературна творба и нейното 

превъплъщаване чрез филмовия наратив и образна поетика. Още в самото начало 

трябва да отбележа, че Станимир Трифонов намира необичаен подход към темата, като 

се фокусира не толкова върху историческите или теоретични аспекти на 

проблематиката, колкото върху личния си режисьорски опит в екранизацията от двата 

си телевизионни сериала („Хайка за вълци“ по романа на Ивайло Петров и „На 

границата“ по разкази на Йордан Йовков) и „Стъклената река“ по романа на Емил 

Андреев, реализиран в кино-формат. Този необичаен подход на позоваване и 

анализиране на личната режисьорска практика като че ли вече става все по-

разпространен в редица международни университети в областта на изкуствата при 

защитата на дисертационни тези и има висока стойност в практико-педагогическата 

дейност и работата със студенти. И това е един от основните мотиви на Станимир 

Трифонов при написването на текста, още повече, че самият той е дългогодишен 

преподавател в ЮЗУ и НБУ. 

Дисертационният труд „Екранизацията като трансфер“ се състои от увод, четири 

глави, заключение, филмография и библиография в 191 стр. 

Актуалност на проблема: 

Проблематиката за връзките между литературата и киното става важен 

дискусионен въпрос още в началото на ХХ век. Както отбелязва дисертантът: 

„Причината – току-що родилото се зрелище не умее да разказва. А публиката от 

древността обича разказаните истории.“ (с. 8). Впоследствие киното се опитва да се 

еманципира и отграничи от литературните си зависимости, но и до ден днешен – 
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никога с пълен успех. Литературата и досега остава незаменим източник на идеи и 

творчески послания, като стимулира както холивудската филмова индустрия, така и 

арт-киното. Параметрите на теоретичните и приложно-практическите аспекти на 

дискусията „литература-кино“ са много широки и не губят актуалността си, поради 

живата връзка между двете изкуства в практиката. В този смисъл индивидуалните 

изследвания, базирани върху лично творчество, добавят съществени акценти в този 

глобален дебат. 

Цели и задачи на изследването: 

Формулираните от Станимир Трифонов цели и задачи се разполагат в три 

посоки: 

- кратко проследяване на отношенията кино-литература в исторически 

план; 

- осмисляне на теоретичните възгледи, които определят границите между 

отделните изкуства; 

- осмисляне на собствения режисьорски опит, в който да се анализират 

отношенията между различните типове разказ (литературен и филмов) и 

отношенията между слово и образ. 

Станимир Трифонов е успял да постигне свои обобщения на нивото и на трите 

нива на заявените цели и задачи. 

Методологията на дисертационния труд е адекватна и по необходимост 

включва както историко-изкуствоведски, така и субективно-аналитични подходи. Това 

разширява потенциала на текста, като го адресира до различни аудитории – 

професионални, студентски и т.н. 

Обхват на изследването: 

Първата глава „Уроци от историята“ е авторски исторически пунктир в 

историята на екранизациите в киното. Станимир Трифонов, без да заявява претенции за 

историческо откривателство, успява да систематизира и подреди във възлови 

исторически отрязъци различните нюанси в отношенията на водещи световни 

режисьори към литературните им първоизточници. Приносите на Дейвид Уорк Грифит, 

руския авангард, италианския неореализъм и т.н., през „френската нова вълна“ и 

авторското кино на Бергман, Фелини, Куросава, Рене или Тарковски са паралелно 

огледани заедно с комерсиално развиващите се филмови форми от френските серии за 

„Фантомас“ от началото на ХХ век, през немското кино от 30-те или американския 

киномюзикъл и комиксовите екранизации. Този подход на успоредно оглеждане на 
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процесите в киното – авторско и комерсиално – е плодотворен и работещ за целите на 

дисертационния труд. Въпреки че тази първа част от изследването е историческа, 

Станимир Трифонов с основание се позовава и на естетическия водораздел – 

навлизането на звука в киното като теоретично поставя въпроса за звучащото слово 

(диалога) като качествен скок в естетическата тъкан на филмовото произведение. В 

този аспект обаче липсват малко по-обширни авторски коментари. 

Втората глава „За границите“ е посветена на анализа на категориалните 

специфични разлики между литературата и киното, които вълнуват мислителите от 

Лесинг и Хегел до Маклуън, Барт или Лотман. Абстрактната природа на словото и 

конкретността на фотографическия образ в движение (киното), както и спецификата на 

време-пространствените характеристики в двете изкуства – литература и кино – са 

оценени от автора като средоточие на конфликтността при „трансфера“. 

Третата глава „Опит за осмисляне“ е преглед на теоретичните възгледи за 

взаимоотношението „литература-кино“. Тук приложният принос на дисертационния 

труд е висок, защото авторът Станимир Трифонов е успял да пресее от огромното 

количество теоретични публикации най-важните моменти, които действително биха 

могли да станат педагогически значими в осмислянето на проблематиката. Прави 

впечатление научната коректност на автора при цитирането на идеите на референтите 

си – от Хюго фон Мюнстерберг, през Луи Делюк, Жермен Дюлак, Бела Балаж или 

Айзенщайн. Същевременно Станимир Трифонов успява да фокусира тази своеобразна 

дискусия през времето върху възлови въпроси – визуално-пластичните средства и 

монтажът в киното като инструмент, чрез който киното би могло частично да постигне 

въздействието на описанието, авторския коментар или характеризация на героя от 

литературния първоизточник. Тук анализът на Станимир Трифонов за „Гепардът“ на 

Висконти по едноименния роман на Джузепе Томази ди Лампедуза е много уместен. 

Българските автори като Яко Молхов, Вера Найденова и Ивайло Знеполски са също 

широко цитирани, като е дадено отношение и към ключови български филми-

екранизации. 

Четвъртата глава „От практиката“ е средоточие на целия дисертационен текст на 

Станимир Трифонов. В нея той бегло определя методологическия си възглед за 

типовете екранизация: „точно следване на оригинала“, „хирургична операция“ и „по 

мотиви“. Обсъден е и кардинално важният проблем за т. нар. „водене на разказа“ – от 

„автора“; от „един вид всеобхватно, привидно безлично съзнание“; от субективната 

гледна точка на героя… Най-съществената част от тази най-обемна глава от текста е 
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посветена на личния режисьорски опит на автора. След бегло аналитично формулиране 

на работата си по телевизионните сериали „Хайка за вълци“ по романа на Ивайло 

Петров и „На границата“ по разкази на Йордан Йовков, Станимир Трифонов 

съсредоточава вниманието си върху „Стъклената река“ по Емил Андреев. Тук той 

подхожда към изложението на материала в няколко паралелни концентрични кръга: 

резюме (на романа) – синопсис (на филма); анализ на мотивацията си за различни 

промени в сюжета; паралелна съпоставка на епизоди от романа и режисьорския 

сценарий, придружени с авторски коментари. 

Приноси: 

Основният принос на дисертационния труд „Екранизацията като трансфер“ се 

състои в детайлното анализиране на собствения режисьорски опит на Станимир 

Трифонов като процес на „хирургична операция“ върху тъканта на завършено 

литературно произведение. Разкриването на подробния „технологичен“ процес при 

взимането на едно или друго творческо решение има висока приложно-практическа 

стойност. Тук само бих препоръчала на автора да създаде за студентите си и практикум, 

като формулира възможности за различни творчески решения – отпадане или 

прибавяне на персонажи и сюжетни линии, анализ на това защо точно тези линии да 

отпаднат или да се появят и т. н. 

Във всеки случай толкова подробната съпоставка между два текста – единият 

литературен (романът), а другият – филмов (режисьорският сценарий) играе ролята на 

методическо изграждане на режисьорски инструментариум, чрез който би могла да 

бъде извършвана „хирургическа операция“ и на други литературни произведения от 

други автори (студенти). В случая по-маловажно е дали режисьорският сценарий на 

Станимир Трифонов е постигнал съвършения „трансфер“. По-същественият принос е в 

това, че авторът подсказва различните нива и конфликти в единната сюжетна тъкан на 

филма (95 мин.), съотносими с посланието на романа – християнство-богомилство, 

морал-лицемерно клеймо, любов-използвачество, естествена първичност-

„цивилизована“ бруталност, митологична мъдрост-късогледство на живеенето „ден за 

ден“ и т.н. С това т.нар. „инструментариум“ не се свежда до формула, а до 

действителен анализ, който би могъл да доведе до множество варианти в творческите 

решения. „Инструменталните“ методи обаче също не са маловажни – отпадане на 

множество от персонажите (независимо дали в романа те са били доста съществени – 

Стефан Методиев, част от студентите-реставратори, селяни), дописване на нова линия 

(бащата на Елен), трансформация (частично драматизиране) на философско-
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религиозните размисли, трагизиране на съдба (Методи Недин), заостряне на конфликт 

(Петър-Виктор), промяна в персонажите (Марица, Елен) и т.н. 

Друг принос, макар и нетрадиционен, виждам в авторската систематизация и 

подбор на възловите и съществени за проблематиката на екранизацията теоретични 

възгледи, осъществени от Станимир Трифонов. Този подбор бих нарекла 

„режисьорско-прагматичен“. В традиционните измерения на кинознанието е прието 

концепцията на даден автор да се представи в нейната пълнота и понякога 

противоречивост. Станимир Трифонов е подходил към представянето на 

предшестващата теория избирателно – и по отношение на автори, и по отношение на 

цялостното изложение на техни възгледи. Това обаче има неочакван и положителен 

ефект от гледна точка на режисьора (студента-режисьор), тъй като фокусира 

вниманието на читателя върху главните проблеми на „трансфера“: слово – 

изображение; литературно описание – визуално-пластични средства и монтаж; 

проблеми в изграждането на наратива и т.н. 

Препоръки: 

Дисертационният труд ще предизвика интереса на студентите при евентуално 

негово публикуване, но бих искала да внеса известна теоретична корекция. 

Разглеждайки отношенията „литература-кино“ Станимир Трифонов понякога в текста 

поставя знак за равенство между белетристиката и театралната драматургия (в 

историческата част на изследването като екранизации паралелно са цитирани и романи, 

и пиеси). Това са различни родове литературно творчество, които имат различна 

специфика при преноса си към екран. В този смисъл полезно би било и разширение на 

теоретичното осмисляне на чисто драматургичните принципи на изграждане в 

сравнение с повествователните. 

Втората ми препоръка, която би повишила и приложно-практическата стойност 

на труда, е в него да се включи сравнителен анализ на различни филми, реализирани по 

едно и също литературно произведение (например „Соларис“ на Андрей Тарковски, 

1972, и „Соларис“ на Стивън Содърбърг, 2002, или „Козият рог“ на Методи Андонов, 

1972, и „Козият рог“ на Николай Волев, 1994). Анализът на концептуално различните 

адаптации на едно и също литературно произведение ще разшири перспективата пред 

студентите. Същото може да се отнесе и да екранизациите на пиеси (например „Ромео 

и Жулиета“ на Франко Дзефирели, 1968, и „Ромео + Жулиета“ на Баз Лурман, 1996). 
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Независимо от тези препоръки, смятам, че дисертационният текст 

„Екранизацията като трансфер“ на Станимир Трифонов има качествата да бъде 

публикуван и в този вид. 

Авторефератът и формулираните като самооценка приноси отразяват 

адекватно дисертационния труд. Публикациите по темата на дисертацията покриват 

изискванията за защита. 

Познавам Станимир Трифонов като интересен режисьор с изявен авторски 

почерк. Неговите игрални и документални филми са отчетливо видими и имат своя 

съществен принос в българската култура. 

 

Заключение: 

Дисертационният труд „Екранизацията като трансфер“ е приносно научно-

приложно изследване, осмислящо един от фундаменталните въпроси на филмовото 

творчество – връзките между литературата и филмовия език. Станимир Трифонов е 

дългогодишен преподавател по филмова режисура с авторитет между колегите и 

студентите си. 

Това ми дава основание да гласувам „ЗА“ присъждането на образователно-

научната степен „доктор“ на Станимир Трифонов. 

 

проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска] 

1 септември 2016 

 


