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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд 

„Екранизацията като трансфер” 

на Станимир Трифонов 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност 

Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. 

 

от доц. д-р Невелина Попова, преподавател по кинодраматургия в НБУ 

 

 Дисертационният труд на Станимир Трифонов „Екранизацията като трансфер” е 

посветен на сложните връзки между литературата и киното, на преноса на литературната 

творба и литературните образи на екрана – една колкото стара, толкова и неизчерпаема 

тема, до която неизбежно са се докосвали всички теоретици на киното. В случая, обаче, 

това е изследване на активно работещ кинорежисьор и преподавател и това предопределя 

неговата подчертана практическа насоченост.Станимир Трифонов влиза в теоретичното 

поле именно като практик, като автор на три успешни романни екранизации – на игралния 

филм „Стъклената река”по едноименния роман на Емил Андреев и на два от най-

успешните за мен български телевизионни сериали – „Хайка за вълци” по едноименния 

роман на Ивайло Петров и „На границата” по мотиви на Йовкови творби. Да успееш да 

влезеш в света на тези двама класически автори, да уловиш духа им и да го възкресиш на 

езика на киното само по себе си е изключително трудна задача. Натрупаният през 

годините опит дава основание и самочувствие на Станимир Трифонов да пристъпи към 

своето изследване на екранизацията на литературни творби в киното. Дисертационният му 

труд е резултат на дългогодишна работа. Междувременно и „Стъклената река”, и  „На 

границата” са реализирани след започването на дисертациятя и това неизбежно го е 

обогатило, добавило е нови практически аспекти при осмислянето на творческия процес. 

 Дисертационният труд „Екранизацията като трансфер” е 191 страници: с увод, 4 

глави и заключение. Библиографията му включва 39 цитирани научни източника на 

кирилица и латиница; два чуждестранни сайта; списък на художествените източници от  
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включващ 57 заглавия; филмография, съдържаща 81 заглавия; и  34 заглавия използвана 

литература. 

 Безспорна е значимостта, както и актуалността на темата за екранизацията в 

киното. С тази своя работа Станимир Трифонов добавя още една гледна точка на това 

безкрайно поле. Практическата насоченост на изследването определя неговата специфика:  

Именно споделянето на конкретния режисьорски опит на автора прави тази работа 

уникална.  

 В увода Станимир Трифонов заявява ясно целите и задачите на своето изследване, 

като разкрива вътрешната си мотивация да пристъпи към тази работа. Тя, разбира се, е 

свързана с преподавателската му работа, с изтичащото време и със желанието да подреди 

знанията и опита си в една работеща система, за да бъде максимално полезен на 

студентите си и на всички, които искат да използват сюжети на литературни творби за 

бъдещите си филми. Харесвам откровената лична интонация на тези уводни думи, тя е 

своеобразен ключ към целия труд.    Още в самото начало Станимир Трифонов прави 

нужните терминологични уточнения и мотивира своя избор да използва термина 

„екранизация”, а не „адаптация”. Това е свързано с разбирането му за филма-екранизация 

не като „приспособено”, а като пълноценно самостоятелно произведение, което се оценява 

като самостоен текст. 

 Екранизацията може да се разглежда като своеобразен фокус на всички 

драматургични проблеми в киното. Процесът на екранизиране на една литературна творба 

е много добра школа за прохождащия млад кинематографист. Станимир Трифонов е 

дългогодишен преподавател, профосор по кинорежисура в кинофакултета на ЮЗУ „ 

Неофит Рилски”. Неслучайно дисертационният му труд е свързан с младите, с 

потребността му да предаде своите знания и умения на учениците си по кинорежисура. 

Педагогическият патос е белязал в една или друга степен целия текст. Откривам го в 

подредбата, в широтата и в размаха, с които Станимир Трифонов прекосява териториите 

на историята и теорията на киното в първите три глави на своя труд.  

 

Тези теоретични глави са озаглавени „Уроци на историята”, „За границите” и 

„Опити за осмисляне”. Докато ги чета, имам чувството, че присъствам на лекции на 

Станимир Трифонов. Фокусирайки се върху екранизацията, в тях  той подава огромно 
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количество информация, прекосява множество полета на кинотеорията и филмовата 

практика. В синтезиран вид е подадена историята на екранизациите в киното, приведени 

са множество ярки примери – на ключови филмови заглавия, еталони за добър филмов 

разказ от различени периоди на историята на киното. Коментират се екранизации на 

Грифит, Куросава, Фелини, Антониони, Тарковски, Висконти, а редом с тях на Методи 

Андонов, на Никола Корабов и др. Чрез екранизацията авторът дискутира различни 

проблеми на филмовата изразност, на развитието на филмовия език  и киноразказа през 

годините.  

Втората глава ни отвежда в дебрите на естетиката, в историята на взаимовръзките и 

границите между различните изкуства. Потегляме от класическия пример с „Лаокоон” на 

Лесинг, от определените граници на всяко изкуство, за да уловим същността на 

творческия процес в граничните ситуации. Авторът подчертава, че при екранизационния 

пренос нарушаването на традиционните граници между изкуствата се превръща в норма. 

Сред водачите по пътеките на словото и визуалните образи в тази глава са Фердинанд 

Сосюр, Бела Белаж, Ролан Барт и Юрий Лотман. Днес, в епохата на доминиращите 

визуални образи, когато  словесният текст вече не изпълнява ролята на текст на 

текстовете, смисълът и спецификата на всяко изкуство „се съзира в онова, което не може 

да бъде предадено със средствата на друго изкуство”. Показателно е, че въпреки 

съществуващия стремеж към обособеност, въздействието на езиците на различните 

изкуства едно върху друго се засилва . В тази специфична естетическа ситуация, в която 

границите постоянно се разместват, се пораждат всякакви хибридни форми. Именно в 

такава ситуация трябва да работи всеки, който се заема с екранизация на литературни 

творби. Затова нейното осмисляне е от изключително значение.   

На безкрайните и несвършващи опити за осмисляне на спецификите на преноса от 

литературата към екрана е посветена и третата глава. Тук са представени в тяхната 

противоречивост различни идеи на класиците в световната кинотеория Луи Делюк, 

Жермен Дюлак, Хуго фон Мюнстерберг, Сергей Айзенщайн, Бела Белаж, Рудолф 

Арнхайм, руските „формалисти” Виктор Шкловски, Юрий Тинянов и Борис Айхенбаум, 

Андре Базен , Пиер Паоло Пазолини, Георг Лукач и Зигфрид Кракауер. Със специално 

внимание и вещина се анализират две сериозни български изследвания на феномена 

екранизация - статията на Ивайло Знеполски „Структурно взаимодействие между 
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литературата и киното в границите на националната култура” и монографията на Вера 

Найденова „Екранизацията – вечен спор?” – най-задълбоченото  българско изследване на 

тази тема.  Запознаването в такъв синтезиран вид с толкова различни явления и личности, 

работещи на полето на екранизацията само по себе си е приносно и има голяма 

информативна стойност – то провокира мисълта и разтваря естествено хоризонтите пред 

младите кинематографисти. 

 

Четвътата глава е главата на личния професионален опит. За самия автор тя е най-

ценната, най-приносната. В нея, след  обобщено представяне на различните подходи към 

екранизацията, той споделя опита си и от трите филма по литературни творби, които е 

реализирал. Кратко и обобщено представя направените промени и в трите филма – по 

отношение на персонажите и изграждането на сюжета.  

Централно място в тази глава заема работата му по „Стъклената река”. За да въведе 

своите читатели в избраната методология, в дълбочината на процеса и промените, 

Станимир Трифонов прави сравнителен анализ на откъси от романа на Емил Андреев и 

съответната интерпретация в неговия режисьорски сценарий,  съпроводен от авторов 

коменар. Двата текста, които се сравняват, дават множество поводи за конкретни анализи 

и за осмисляне на цялостната екранизационна методология. 

Приветствам избрания подход, но имам и някои препоръки с оглед на бъдещото 

публикуване на този труд. Те, разбира се, не са задължителни, но мисля, че е добре 

авторът да ги чуе, преди да продължи с редакциите и  да оформи книгата. 

 Да се коментира задължително етапа на литературния сценарий в неговата 

многовариантност. Да се прецизира употребата на 1л.ед. ч. по отношение на 

направените драматургични промени. Би могло да се се помисли за цялостен 

сценарен текст  като приложение след теоретичния труд. 

 По-подробно и на всички нива да се представят направените промени в двата 

сериала. В една бъдеща книга, посветена на екранизацията, би било добре да се 

изведе отделно, в синтезиран вид, методологията на работа както по филмите, така 

и по сериалите. За мен екранизационните успехи на Станимир Трифонов са най-

сериозни именно в двата му сериала.  
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 В тази практическа част могат да се включат още факти и анализи от богатия личен 

опит на Станимир Трифонов – не само като режисьор, но и като продуцент. Един  

такъв пример може да бъде методологията на работата ни с Михаил Мелтев по 

разказите на Каралийчев във филма ”Чуй звездите”, на който Станимир Трифонов е 

продуцент. 

 Да се прецизира записа по отношение на натрупването на информация в отделните 

параграфи, най-вече в теоретичните глави. При тази така обемна информация и 

такова количество имена самият запис се нуждае от повече нови абзаци, от повече 

пространство около определена личност или явление вътре в параграфите.  

 При една бъдеща книга е добре да се помисли и за друго заглавие. „Трансферът” 

едва ли е най-добрата българска дума в случая. За мен ще звучи много по-добре 

едно заглавие, в което екранизацията се определя като превод или пренос, като 

интерпретация или диалог, като повторно раждане... – каквото авторът  сам избере. 

Всичко това, разбира се, са само пожелателни препоръки. Право на автора е да се вслуша 

или не в тях. 

 

Авторефератът на дисертационния труд отговаря на всички изсквания и представя 

убедително  в синтезиран вид цялата работа. Така изброените  приноси са добре и 

същностно формулирани. 

 

„Екранизацията като трансфер” е интересен и приносен труд именно със 

съчетаването на общите теоретични и исторически проблеми с конкретния професионален 

опит на режисьора, продуцента и преподавателя. Познавам от години Станимир 

Трифонов, високо ценя творческите му търсения и цялостното му личностно присъствие. 

На два от филмите, на които съм била сценарист, той е бил продуцент и знам с каква 

всеотдайност и вещина работи  той в името на филма и на своите колеги. Зад Станимир 

Трифонов стои наистина един дългогодишен много ценен опит на полето на 

екранизацията и мога само да се радвам на дисертационния му труд, в който той обобщава 

този свой опит, за  да го представи пред студентите си  ясно, зряло и прегледно. 
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Дисертационният труд на Станимир Трифонов е едно навременно интересно 

изследване, което запълва поредното неразработено поле в нашата филмова теория и 

практика. То представя достойно търсенията на своя автор и отговаря на изискванията за 

получаване на научната и образователна степен „доктор”. Като член на научното жури 

убедено гласувам „за” присъждането на тази степен на режисьора проф. Станимир 

Трифонов.  

 

28. 8. 2016.                                 Невелина Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 


