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Увод 

  

В увода  се опитвам да предложа обяснение защо съм се захванал с 

този дисертационен труд: да обобщя опита, натрупан през годините, (вече 

не малко) на моята професионална дейност в една  сложна творческа 

дейност – пренасянето на екрана (филмов и телевизионен) на литературни 

творби. Това е  комплексен процес, доколкото природата на словесните 

образи и на екранното изображение е много различна.Още повече,че 

цялата история на киното и на телевизията, непрекъснато предлага 

примери за литературни произведения, пренесени на екрана с различен 

успех. Тази тенденция съществува и до днес, а подобни творби съставляват 

голяма част от репертоара в кината и програмите на телевизионните 

канали. 

За мен работата над игралния филм „Стъклената река“ (2010) по 

романа на Емил Андреев и телевизионните сериали „Хайка за 

вълци“(2000) по едноименния роман на Ивайло Петров и „На границата“ 

(2014) по разкази на Йордан Йовков, бе изключително важна и полезна, 

доколкото под една или друга форма съм участвал и в писането на 

сценариите, т.е. в създаването на литературния вариант на бъдещото 

екранно произведение. 

Целите на това изследване са:  

- да се позова на историята на отношенията литература-кино, 

проследена от зараждането на кинематографа до наши дни; на 

нейните перипетии през годините, които подсказват как са се 

променяли отношенията на екрана с белетристиката и 

драматургията; как са се усъвършенствали подходите и похватите 

за осъществяване на този трансфер и какви са  изводите, които 

могат да се направят за конкретната практическа дейност в киното 

и телевизията. 

- да осмисля теоретичните възгледи и изследвания, посветени на 

този феномен, които обозначават и определят границите на 

съществуване на отделните изкуства, обсъждат възможните и 

допустими взаимодействия,  преплитания, и противоречия; 

създават научна основа, на която авторът-кинематографист може 

да се опре и да се ориентира в етапите и процесите на конкретната 

си творческа работа. 

 Задачата ми е:  
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- след като се позова на дългогодишната традиция на екранна 

интерпретация на белетристични и драматургични произведения, 

която е създала филми, които до днес са постоянна част от 

екранния репертоар, да осмисля собствения си режисьорски опит 

и да бъда полезен за 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. 

- за да изпълня тази задача предлагам освен обичайните сравнения 

литература-филм, слово-изображение, конкретно съпоставително 

проследяване на целия процес на преработване на литературно 

произведение – романа „Стъклената река“ на Емил Андреев – при 

превръщането му първо в литературен сценарий, а след това и в 

екранен артефакт. 

- тази работа би могла да служи и като нагледно пособие в помощ 

на студентите, които сега започват да се учат да трансферират  

литературни произведения за екрана. 

Методологията на този труд е интердисциплинарна и включва 

следните подходи: 

- проследяване на историческите процеси, доколкото още от 

раждането си кинематографът се обръща към литературата като 

неизчерпаем източник на сюжети. 

- теоретично осмисляне на проблема за „екранизацията“ с 

позоваване на трудовете на предходни изследователи на 

проблема.  

- тъй като основната ми цел е да извърша една безпрецедентна за 

нашата филмова литература „хирургическа операция“: не само да 

опиша стъпка по стъпка как се осъществява пренасянето и 

преобразяването на литературното произведение на екрана,  но и 

да се опитам да предложа  обяснение на случващото се и да 

мотивирам намесите в литературния текст. Затова съпоставям 

подробно белетристичния текст с неговата интерпретация в 

режисьорския сценарий и в окончателния екранен вариант и 

предлагам навлизане в този сложен и много важен процес, с който 

непрекъснато се сблъскват кинематографистите и у нас, и по 

света.  

И тъй като основната ми цел е този труд да бъде полезен за младите 

творци, които сега навлизат в занаята и ще се осмелят да посегнат към 

едно или друго литературно произведение, съм се стремил текстът ми да 

бъде пределно практически насочен, за да им помогне да се предпазват от 

често срещащи се грешки и да преодоляват обичайните трудности. 
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Уроци от историята 

 

Тази глава прави преглед на историята на отношенията литература – 

кинематограф. В случая така обозначавам игралното кино, а не въобще 

филмовата индустрия; когато става дума за произведение, предназначено 

за малкия екран, то ще бъде наричано „телевизионен филм“ или 

„телевизионен сериал“. 

Кинематографът всъщност винаги е бил зависим от литературата, 

която предлага неизчерпаем извор на сюжети . Разбира се, тази зависимост 

е имала различни форми, преминала е през различни перипетии. Първите 

взаимодействия, които датират буквално от раждането на „движещите се 

изображения“, са проблематични, доколкото новото зрелище не притежава 

уменията да разказва не с помощта на думите, а с изображения. 

Тъй като не притежава собствени изработени модели и 

повествователни варианти, ранният кинематограф се обръща към 

популярни сюжети: било библейски, било фолклорни. Филмите, които се 

създават на тази основа са от отделни „картини“ , които илюстрират 

определени моменти от разказа. Творците все още не знаят, че свързването 

на тези отделни „картини“ (кадри) е пътят към създаване на пълноценно 

екранно повествование.Тепърва те ще открият възможностите на монтажа.  

Съществува още една причина, подтикваща хората, които работят в 

киното през първите години след неговото раждане, да се обръщат към 

произведенията на белетристиката и на театралната драматургия. А тя е, че 

страдат от липса на самочувствие при съпоставката с другите „стари“ 

изкуства  – ранният кинематограф все още не се е превърнал във феномен 

на културата. Заедно с това считат, че авторитетът на литературата и на 

театъра са в състояние да предадат своето обаяние и достойнство на 

лишения от благородство нов играч на полето на раждащата се тогава 

масова култура. 

Това е импулсът, който ражда във Франция, в средата на първото 

десетилетие на ХХ в., явлението „Филм д’ар“. Намерението на създателите 

на тази филмова компания е да спечелят за киното по-изисканата публика 

като пренесат на екрана постановки на най-популярната и авторитетна в 

Париж сцена – „Комеди Франсез“. Но те не постигат желания ефект, 

въпреки че пред камерата застават звезди от големия парижки театър. На 

екрана играта им изглежда пресилена и неестествена. Основната причина 

за неуспешните екранизации на „Филм д'ар“ е, че киното още не е 

намерило собствени специфични средства за изразяване. Вторичното 
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използване на чужди средства не е достатъчно, за да превърне тези опити в 

истински произведения на изкуството. 

Човекът, който пръв успява да го направи при пренасяне на 

литературно произведение на екрана, е Дейвид Грифит. Всичко, свързано с 

екранизацията на романа „Енох Ардън“ на Тенисън и последиците, 

произтекли за кинематографа от нея, са коментирани в литературата 

многократно и подробно. Грифит свързва отделните кадри не по външно 

сходство, а според вътрешни връзки, проследяването на които изисква 

определено интелектуално усилие от страна на възприемащия. Похватът, 

използван от големия режисьор, позволява повествованието да се гради не 

с помощта на словото, а с изображения. 

Разбира се, ще трябва да мине немалко време преди възможностите, 

които се откриват по този път, да бъдат реализирани. През следващите 

десетилетия в епохата на нямото кино, стотици литературни произведения 

ще бъдат пренесени на екрана. Както пише Христо Кирков през 1985 г. по 

време на важната дискусия „Кино и литература“ във в.”Литературен 

фронт”: „киното винаги е паразитирало върху литературата“. Но, 

независимо от постиженията на немското, шведското, френското и руското 

кино от годините на немия период, отсъствието на словото силно 

ограничава потенциалните възможности на кинематографа.  

Появата на звука в края на 20-те години на миналия век разкрива 

нови естетически възможности. Екранът се освобождава от 

необходимостта да се справя с ограниченията, породени от липсващото 

слово. На пръв поглед усъвършенстването на кинематографската техника 

би трябвало да предизвика улесняване на взаимодействията на киното с 

литературата. Но реалността е различна. Хората, които правят филми, 

трябва тепърва да се учат как да използват новите възможности, когато 

пренасят на екрана дадено литературно произведение, като се отърсят от 

навиците, създадени през четвъртвековното съществуване на немия филм. 

Новата усъвършенствана техника води до сериозни промени 

(предимно технологически и психологически) в живота на кинематографа. 

Нямото кино е създало собствен специфичен език, градящ екранното 

повествование предимно с изображения. От края на 20-те години е 

необходимо е да се намерят различни похвати, съобразени с новата 

ситуация. 

Описана е реакцията на противниците на звука в киното –  на онези, 

които изпитват носталгия по изгубените постижения на ,,великия ням”. 

Сред тях е и такава авторитетна фигура като теоретика Рудолф Арнхайм. 

Част от обвиненията са основателни – няма съмнение, че присъствието на 

словото временно лишава произведенията на кинематографа от присъщата 

на немите филми динамика. Филмите на 30-те години на миналия век се 

характеризират с господство на диалога в повествованието. Екранното 

действие се подчинява на чисто литературното водене на разказа. 
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Вероятно най-яркото изключение в ситуацията, когато киното е 

подчинено  на диалога, е желанието на Сергей Айзенщайн, да екранизира в 

Холивуд „Американска трагедия“ на Теодор Драйзер. Освен че има 

намерение да промени идейните акценти в романа, големият режисьор 

замисля „да надникне“ в главата на героя, да визуализира трескавия поток 

на съзнанието му. „Апаратът – пише Айзенщайн – се плъзна „вътре“ в 

героя, започна тонално зрително да фиксира трескавия бяг на мисълта, 

редуващ се с външно действие…“
1
 

За съжаление, експериментът не е осъществен, а Айзенщайн и по-

късно не конкретизира намеренията си. Известно е, че той никога не е 

осъществявал  екранизация на литературно произведение. Изключително 

интересните му изследвания за „монтажността“ на поемите на Пушкин, за 

кинематографичността на различни писатели – от Толстой и Достоевски до 

Омир, Шекспир и Джойс – имат чисто теоретично значение, но никога не 

са били прилагани в практиката. 

 С овладяването на новите изразни възможности, появили се със 

звука и новата кинематографична техника, пренасянето на литературни 

произведения на екрана се развива в две основни посоки. Едната е 

използване на повече или по-малко популярни сюжети. То най-често се 

съчетава със сравнително неголеми изменения, доколкото това въобще е 

възможно при подобна интерпретация. Типични представители на този род 

филми са: „Отнесени от вихъра“ (1939, реж.Виктор Флеминг) по романа на 

Маргарет Мичъл, различните версии на „Война и Мир“ на Лев Толстой – 

американската (1936 г., реж. Кинг Видор) и руската (1967, реж. Сергей 

Бондарчук). 

 Втората тенденция демонстрира увеличаващото се разнообразие от 

изразни средства. На екрана се появява и постепенно се налага „аз- 

повествование”, дори когато това не е предвидено в литературния 

първоизточник. Експериментират се и други повествователни техники. 

Изграждането на повествованието от гледните точки на няколко участника 

или свидетеля на едно  и също произшествие, „Рашомон“ (1950) на Акира 

Куросава ( екранизация по сборника разкази на Рюноске Акутагава 

„Вратата Рашомон“) впечатлява не само журито на фестивала във Венеция 

през 1952 г., което му присъжда Голямата града „Златен лъв“, но и всички 

специалисти и изследователи на взаимоотношенията литература – кино. 

Субективността на отделните разкази не само обогатява повествованието, 

тя демонстрира практически неограничените възможности за 

интерпретация на белетристичното повествование в игралния филм с чисто 

кинематографични средства. 

 Втората половина на миналия век предлага изключително  

разнообразие от екранни интерпретации: на класически произведения –  от 

                                                             
1 Айзенщайн, Сергей. Избрани произведения в три тома. Т. 2. София: Наука и изкуство, 1976. С. 187-188 
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„Декамерон“ на Бокачо (1971, реж. Пиер Паоло Пазолини) до „Сатирикон“ 

на Гай Петроний (1969, реж. Федерико Фелини); на епични платна по 

романи – класически произведения на литературата: „Война и Мир“ на 

Толстой, „Тихият Дон“ на Михаил Шолохов“ (няколко екранизации – 

1930, 1958, 1992, 2006, 2015 и за киното, и за телевизията), многобройни 

варианти на „Тримата мускетари“ и на „Граф Монте Кристо“ на 

Александър Дюма; пиесите на Шекспир – от „Хамлет“ (1948, реж. Лорънс 

Оливие) до „Крал Лир“ ( 1964, реж. Григорий Козинцев), „Отело” (1955, 

реж. Сергей Бондарчук) и „Ромео и Жулиета“ (1971, реж. Франко 

Дзефирели и 1993, реж. Баз Лурмън) и на други десетки, повече или по-

малко известни драматурзи. 

На екрана са пренасяни всевъзможни криминални и детективски 

истории на Агата Кристи, Конан Дойл, Дешиъл Хамет; произведения на 

фантастиката – от „Франкенщайн“ на Мери Шели до „Соларис“ на 

Станислав Лем; романи – от творби на Гьоте и Достоевски, до прозата на 

Хемингуей и Стайнбек, от Стендал до Гюнтер Грас… Киното посегна дори 

на автор като Марсел Пруст, известен с категоричната си 

некинематографичност. Тук следва да добавим и  българската практика – 

пренасянето на екрана на Иван Вазов, Емилиян Станев, Димитър Димов… 

Иронично звучи фактът, че кинематографът в наше време е 

достигнал висока степен на техническо съвършенство и е в състояние да 

екранизира с по-големи или по-малки загуби всяко литературно 

произведение, но през последните десетилетия се връща към екранната 

практика от първите години на своето съществуване към използване на 

сюжетни схеми от вестникарски комикси. След един век развитие киното 

използва цялата си техническа мощ, за да се обърне отново към 

повествования, извлечени от комикси и електронни игри. Причините 

навярно са във възрастовата структура на аудиторията, както и в мрежата 

на местата за среща с произведенията на киното. Една е публиката в 

кварталното кино, друга – в мултиплексите. Друга е и естетиката на 

продуктите, с които търси тази публика. 

Днес едва ли някой си спомня, че „Фотоувеличение“ (1966, реж. 

Микеланджело Антониони) е екранизиран разказ на Хулио Кортасар – 

„Лигите на дявола“. И едва ли някоя голяма компания  би поела риска да 

произведе подобен филм. В най-добрия случай той би бил „артхаус“ 

заглавие. Такава е логиката на съвременното развитие на кинематографа и 

на неговите отношения с литературата. 

 

За границите 

 Тази глава е посветена на дългата история на проблема за 

класификациите на изкуствата, на опитите за определяне на техните 

граници и на възможностите за пресичащо тези граници взаимодействие.  
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 Човекът, предложил ясна, актуална и днес, схема за подреждане на 

изкуствата, е Готхолд Ефраим Лесинг в „Лаокоон“, с красноречивото 

подзаглавие: „За границите между живописта и поезията“. Текстът е 

публикуван  през 1766 г. 

 Трудът на Лесинг е необходим тук, защото в него се говори, както за 

произведенията в мерена реч,така и за създадените с четката на 

живописеца и с длетото на скулптура. Неговите разсъждения се отнасят 

въобще за изкуства, които боравят предимно със словото и такива, чиито 

произведения са визуални. Лесинг ги нарича „пространствени“ и 

„времеви”. Според него основната разлика между тях е, че произведенията 

на „поезията“ се разгръщат последователно във времето, а на 

„живописта“– в пространството. Тези определения до голяма степен могат 

да бъдат приложени и към литературата, която е „времево“ изкуство, а 

киното което е предимно пространствено, притежава и черти, които го 

сродяват с времевите, сиреч словесни изкуства.  

 Лесинг е първият, но не единственият, който се опитва да определи 

тези естетически граници. И други, сред тях и философ като Хегел, 

споделят неговото мнение за съществуващите граници между отделните 

изкуства, породени от тяхната специфика и използваните изразни 

средства.Разбира се, в съответствие с духа на своето време, Лесинг се 

придържа към неприкосновеността на художествените граници, тяхното 

нарушаване е равносилно на пренебрегване спецификата на изразните 

възможности на едно или друго изкуство. Но като всеки гений, той 

притежава прозорливостта още преди появата на кинематографа да 

провиди възможностите, които ще предостави на хората „изкуството на 

движещото се изображение“, което като същност представлява нарушаване 

на  въпросните граници. „Подреждането на телата (можем да ги заменим с 

изображения) едни след други“, според неговото определение, де факто 

описва онова, което ще бъде в основата на художествената специфика на 

киното – монтажът. А това, че телата, освен в пространството „траят и във 

времето“, е описание на принципите на „движещото се“ 

кинематографическо изображение – основа на всяко екранно 

повествование. 

По времето на Лесинг граничните ситуации, когато едно изкуство 

посяга към средствата на друго, са смятани за нарушение. С появата на 

кинематографа тези „нарушения“ се превръщат в норма. Филмите 

съществуват в тази гранична ситуация, особено когато посягат към 

произведения на литературата. Което не означава, че чертите, присъщи на 

отделните изкуства, са изгубили значение. И с този факт трябва да се 

съобразяват всички, които пристъпват към пренасяне и адаптиране на 

литературни (словесни), развиващи се във времето, повествования в 

киното. Защото при цялата си динамика, киното е все пак предимно 

визуално (т.е. пространствено), боравещо с изображения изкуство. 
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И днес са валидни изводите, които прави Лесинг, когато разглежда 

примера с „изковаването на щита на Ахил“ от „Илиада“. Омир проследява 

последователно изработването на отделните детайли на щита – нещо, 

което не е достъпно за живописта. Ако проследим исторически развитието 

на двете основни комуникативни системи в културата на човешката 

цивилизация – словесната и визуалната, ще видим, че в началото 

господства словесното общуване. Словото е важен фактор за 

индивидуална и социална комуникация, а и за художествена 

интерпретация на света около нас. С появата на писмеността от друга 

страна, се извършва огромна промяна и в принципите на общуване, и в 

начините за съхраняване на информацията. Векове по-късно се изобретява 

и книгопечатането, с всички позитивни и негативни аспекти на своето 

развитие, подробно анализирани от Маршал Маклуън в неговата 

„Гутенберговата галактика“. 

В сравнение с подвижната и многоаспектна словесна комуникация, 

изображенията винаги са играли второстепенна роля в процесите на 

общуване. Причините са в природата на визуалното, респективно на 

изображенията. В сравнение със словесните знаци – думите, 

изображенията имат сериозни „недостатъци“. Те са изоморфни, т.е. винаги 

конкретни, те са „тук и сега“. Думата, според Сосюр, е произволна, 

конвенционална, т.е. не е просто свързана с обозначаваното. Това придава 

голяма свобода при комбинирането на думи в дадена езикова среда. 

Докато изображенията са винаги конкретни и посочващи обозначаваното. 

Ако прочетем думата „часовник“ можем да си представим всякакви 

часовници: ръчен, джобен, стенен, на градска кула и т.н. Но изобразеният 

часовник е винаги конкретен. Последицата – общуването с изображения е 

много ограничено. 

Появата на феномена „движещо се изображение“ до голяма степен 

решава проблемите на разделението на изкуствата описани от Лесинг на 

„пространствени“ и „времеви“. Кинематографът притежава едновременно 

силата на словесното повествование и убедителността и въздействието на 

изображенията. Което не означава, че взаимоотношенията на киното с 

литературата са безоблачни и няма проблеми при опитите за пренасяне 

(екранизиране) на белетристични или драматургични (словесни) 

произведения на екрана. 

Колко сложен е проблемът подсказва феноменът на движещата се 

камера, благодарение на който обектите на екрана биват представени от 

различна дистанция и под различен ъгъл. Едно от ярко въздействащите 

изразни средства на киното е т. нар. „едър“ (или „близък“) план. Вярно е, 

че и литературното повествование познава моменти, в които 

повествователят концентрира вниманието на читателя върху един-

единствен, сякаш видян отблизо, предмет: прочутата бисквитка от „По 

следите на изгубеното време“ на Марсел Пруст. Но този литературен 
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похват не може да се сравни с въздействието на едрия план в киното. 

„Едрият план –  пише Бела Балаж – не само изолира предмета от 

пространството. Той изобщо го изважда от това пространство“. Ролан Барт 

говори за „тройна трансформация“ на фотографското изображение, която 

силно се различава от похватите на белетристичното повествование. Най-

напред се разрушава единството на екранното пространство. Обектът 

видян в едър план, се оказва в друго, ограничено от рамката на кадъра 

пространство. Освен това, нарушен е и нормалният ход на времето на 

повествованието – в едрия план времето е замряло. Много важна е третата 

„трансформация“, последица от присъствието на едрия план – то 

компроментира последователния ход на действието, накъсва го; 

демонстрира дискретността на екранния наратив; представя събитията от 

действителността, не така, „както те протичат в реалния живот, подрежда 

ги по волята на създателя на филма…
2
“ 

Доколкото не съм теоретик, а човек на практиката, предпочитам да 

се позова на един от добре познаващите проблема – Юрий Лотман. Той 

пише в „Мястото на киноизкуството в механизма на културата“: „Първата 

половина на ХХ век бе ознаменувана с революционни промени в отделни 

области на културата, което рязко увеличи тяхната специфика. Докато през 

ХІХ век словесният израз се проявява като универсална система, в чиито 

категории се превежда всяка несловесна художествена система, а 

словесният текст изпълнява роля на текст на текстовете, сега постепенно 

смисълът и спецификата на всяко изкуство започва да се съзира в онова, 

което не може да бъде предадено със средствата на друго изкуство. 

Показателно е, че този стремеж към обособеност не отслабва, а рязко 

засилва въздействието на езиците на различните изкуства едно върху 

друго“.
3
 Това е ситуацията, в която работи всеки, който се заема с 

трансфер на литературни творби за екрана, бил той голям или 

телевизионен. 

 

 

Опити за осмисляне 

 

В тази глава съм се опитал да представя опитите за осмисляне на 

взаимодействията на киното с литературата, които съпровождат повече от 

вековното му съществуване. И които биха могли да послужат като 

ориентир при разрешаване на поставените в този труд задачи. 

Веднага щом киното се осъзнава като значим културен феномен, 

започват и опитите за осмисляне на неговата специфика, към които 

несъмнено принадлежат и отношенията филм – литература. Още през 

                                                             
2 Барт Ролан, Въображението на знака. София: Народна култура, 1991. С.386 

 
3 Лотман, Юрий. Култура и информация. София: Наука и изкуство, 1992. С.347 
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второто десетилетие на миналия век големият датски режисьор Урбан Гад 

пише: „обработването на роман или новела за кино е много по-благодарна 

задача, тъй като по своята същност филмът е по-близо до тези видове 

изкуство, отколкото драмата“.
4
 

Един от пионерите на филмовата теория – Луи Делюк, прави опит да 

анализира отношенията кино – литература от гледна точка на  различните 

национални култури. „Американците, които повече от всички се занимават 

с преработка на романи, вземат винаги само същността. Аз съм срещал 

французи, които, гледайки филми, чиито сюжети са заимствани от 

известни романи, се смятат оскърбени или недоумяват. Те не са прави. 

Американският режисьор инстинктивно взема от романа само онова, което 

може да излезе на екрана…“ Заключението на големия критик и теоретик: 

„Преработвайте, но се научете най-после да разбирате, че това е много 

трудно“
5
. 

Противоположно е мнението на представителите на филмовия 

авангард най-вече във Франция. Жермен Дюлак – един от най-сериозните 

теоретици от епохата на немия филм, обвинява хората на киното, че не са 

подготвени за работа в новото изкуство и че не са в състояние да осъзнаят 

неговата оригинална природа: „за да творят им е била достатъчна 

литературата – изкуство на написаните мисли и усещания“.
6
 

Спорът за предимствата и недостатъците на интерпретацията на 

литературен текст на екрана съществува и до днес . Според един от 

първите теоретици на киното Хуго фон Мюнстерберг, киното притежава 

„възможности, трудно достижими на сцената“; когато „репродуцира 

сценични представления“, киното „силно се отклонява от пътя на 

драмата“. Но заедно с това, благодарение на способността на камерата да 

фиксира елементите от действителността в тяхната динамика, на екрана 

може да бъде изобразено действие, което да е близко до описаното в 

белетристичното произведение. Камерата може да следи „как героят 

напуска дома си, как върви по улицата, как стига  до къщата на своята 

любима, как бива въведен в дневната, как героинята бърза към 

библиотеката на баща си и как всички се отправят към градината“.
7
 

Единствената разлика между литературата и екрана, според него, е че 

същото действие може да бъде описано с думи в романа, а на екрана – 

показано с поредица от изображения ( филмови кадри).  

Мюнстерберг е вероятно първият в историята забелязал, „че кадрите 

може да се свързват“, т.е. екранното повествование да се гради с монтаж. 

Идеята реализира Дейвид Грифит, с когото Мюнстерберг е близък и 

                                                             
4 Цит. по  Игнатовски, Владимир. Копие или модел. Изразните средства на нямото кино. София: Аскони, 

2009. С. 62 

 
5 Цит. по Найденова, Вера. Екранизацията вечен спор. София: Наука и изкуство, 1992. С.55 
6 Из историята на филмовата мисъл. Антология. Част I. София: Наука и изкуство, 1986. С.124 
7 Munsterberg, H. v. Photoplay. A Psychological Study oт сайта www.gutenberg.com 

http://www.gutenberg.com/
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режисьорът се вслушва в неговите предложения. Грифит следва 

повествователните принципи на Дикенс, чиято „кинематографичност“ е 

забелязана от Айзенщайн в неговото изследване „Дикенс, Грифит и ние“. 

Онова, което Дикенс (и другите литератори) описва с думи, Грифит е 

принуден да показва с изображения, които подрежда на екрана. Така се 

раждат асоциативният и паралелният монтаж, които имат сериозен принос 

за превръщането на киното в изкуство. 

Натрупаното в практиката на кинематографа през първите 25 години 

от неговото съществуване, подтиква изследователите сериозно да се 

замислят върху връзките и отношенията кино – литература. Бела Балаж 

размишлява върху противопоставянето „словесно – визуално“, превърнало 

се в една от основните дилеми на културните взаимодействия на 

съвременната епоха. Той е навярно първият съпоставил значението на 

появата на кинематографа с техниката на книгопечатането – създаването 

на културни артефакти, които могат да се тиражират и разпространяват в 

практически неограничени количества. Новата филмова техника, според 

Балаж, поражда нова – визуална култура.  

Балаж е наясно с трудностите, които се изправят пред всеки, който се 

опита да пренесе на екрана литературна творба. Установява нещо, което 

дълго време било пренебрегвано – „кадрите нямат спрежение“, пише той. 

„Човек може да напише: „Героят тръгна за вкъщи и когато влезе…“, 

обаче кадърът има само сегашно време и в киното може да се покаже само 

това, че той върви…“ Става дума за т. нар. „сегашно време“ на 

изображението, което е проблем за екранното зрелище. Според Рудолф 

Арнхайм екранното изображение, чийто „илюзионен елемент“ е нисък, се 

намира „по средата между театъра и фотографията“.  Той е убеден, че 

„законите на едно изкуство трябва да се извеждат от характерните 

особености на неговия материал“, а материалът на киното „се състои от 

тема и материални процеси“, т.е. киното е в състояние да създава 

художествени произведения, адекватни като внушение на литературните, 

но с други изразни средства. 

В годините на нямото кино режисьорите откриват похвати за 

преодоляване на проблема с изображението, което винаги е „тук и сега“ и 

няма нито минало, нито бъдеще време. За да демонстрират 

реалнопротичащото време, те използват трупащи се угарки в пепелник, 

откъсващи се страници от календар и други подобни. Не по-малко 

сериозен проблем е демонстрирането на онова, което „ не е показано в 

кадрите“, по израза на Бела Балаж. Писателят не само може да покаже 

героя, който върви към дома си, но и да опише той какво  чувства, какви 

мисли се въртят в главата му. Докато екранното изображение може да 

покаже, че „той върви…“ Писателят може да опише състоянието на героя, 

пробудил се след тежка нощ и причините за неговото състояние, докато 

зрителят вижда само лицето на актьора. За да представи какво е причинило 
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неговото състояние, режисьорът трябва да демонстрира в поредица от 

кадри това, което белетристът описва с думи. 

Очевидните разлики между подхода на литературата и на киното в 

моя текст са демонстрирани с пример от романа на Джузепе Томази ди 

Лампедуза „Гепардът“ и филмът на Лукино Висконти – екранизация на 

същия роман.  Писателят може да опише, че князът е „изпитал възторг“ и 

„окончателно е минал под властта на хубавата девойка“, но дори 

очарованието на младата тогава Клаудия Кардинале и достолепността на 

Бърт Ланкастър, нито пък майсторството на Висконти, не са в състояние да 

разкажат на зрителя как точно князът е „изпаднал под властта“ на 

героинята. 

 Несъмнен е приносът за изясняване на отношенията литература – 

кино на руските „формалисти“. Шкловски, Тинянов и Айхенбаум не само 

анализират проблеми на литературата, но се насочват и към културните 

взаимодействия въобще. От голямо значение е новата дефиниция, която те 

предлагат на традиционните термини „сюжет“ и „фабула“. Според 

Тинянов фабулата са фактите и събитията, постъпките на героите, 

материалът за произведението, а  сюжетът – конкретното им подреждане 

от автора. „Върху една и съща фубала може да се изградят неограничено 

количество сюжетни конструкции“. Формалистите признават, че „киното 

притежава сходни черти и с театъра, и с графиката, и с музиката, и с 

литературата“, но в същото време то е уникално изкуство и е „извън 

класификацията, извън аналогиите“. 

В нямото кино се ражда прочутият динамичен монтаж. Монтажни 

фрази се изграждат от кратки кадри, понякога само от няколко секунди. 

Ефектът е впечатляващ. Появата на звука, респективно на словото, налага 

друга композиция на действието. То видимо „се успокоява“, преобладават 

разговорните сцени, акцентът е върху диалога. Екранът бива завоюван от 

системата „план-контраплан“ като най-подходяща форма за поднасяне на 

репликите между двама събеседници. Периодът на 30-те години на 

миналия век в киното се характеризира с преобладаване на диалога и отказ 

от постиженията на нямото кино. Години преминават под знака на 

доминиране на литературата над чисто кинематографичната естетика, 

която непосредствено след появата на звука и на звучащото слово от 

екрана все още не е оформена напълно. 

След края на Втората световна война кинематографът обновява 

изразните си възможности.Петдесетте и шестдесетте години на ХХ век са 

богати на творчески търсения и на големи постижения. Във Франция се 

ражда Новата вълна, появяват се първите филми на творците, които ще са 

в основата на т.нар. „авторско кино“ – Бергман, Фелини, Антониони, Рене. 

Реакцията срещу господството на „диаложното“ кино е остра. Неслучайно, 

през 1959 г., вдъхновителят на Новата френска вълна Андре Базен 

публикува статията „За „нечистото“ кино. (В защита на екранизацията)“. 
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Терминът „нечисто кино“ е създаден в годините на авангарда. С него се 

обозначават филмови произведения, в които преобладават белезите на 

литературата. Базен се пита: „Нима кинематографът или онова, което е 

останало от него, не е способен в наши дни да преживее без такива 

подпори като литературата или театъра?“ 

Според Вера Найденова размислите на Базен се основават на анализ 

на многобройни филми, чиято база са литературни произведения. Този 

феномен изисква изясняване. „Бидейки по-развита форма, – пише Базен –  

адресирана към относително по-културна и по-взискателна публика, 

романът предлага на кинематографа по-сложни характери на действащите 

лица и изисква съблюдаване на по-голяма точност и тънкост в 

съотношението между съдържанието и формата, нехарактерни за екрана“. 

Позицията на Базен е диалектична: „Киното не е избегнало общите закони, 

но им се подчинява по свой начин, който е единствено възможен при 

съществуващите социални и технически обстоятелства“. Границите между 

изкуствата съществуват, но не са непреодолими. Често най-интересните 

творби се раждат от съчетаването на изразните възможности на различни 

изкуства. 

Базен създава и класификация на начините за интерпретация на 

литературни произведения в киното. Първият е насочване към популярни 

заглавия. „Жавер и д’Артанян вече са елементи от митология (…), те 

живеят автономен живот, по отношение на когото оригиналното 

произведение е само случайна и почти излишна проява“. Има още един 

елементарен подход –  литературните произведения да се възприемат само 

„като щателно разработено либрето“. Вера Найденова цитира третият тип 

подход, който, според Базен, е достоен за уважение. Романът е „…толкова 

развита форма на литературата, че и героите, и значението на техните 

постъпки, са тясно свързани със стила на писателя; те са в този стил като в 

микрокосмос, чиито нерушими закони губят значението си извън него; 

романът се превръща в сфера на най-изтънчени взаимодействия на стила, 

психологията, нравствеността и метафизиката“.
8
 Идеалният случай е 

екранизацията да се стреми не към буквално пренасяне, а към 

„прераждане“ на литературното произведение на екрана. 

Вълната на структурализма, заляла през 60-те и 70-е години на 

миналия век научните среди, също има сериозен принос за изясняване на 

отношенията литература – кино. Неговите представители се занимават 

предимно с проблемите на културната комуникация и с нейните елементи: 

знак, код, символ и т.н. Интересни са опитите да се дефинира „език на 

киното“, увенчали се с неуспех, пример за което са опитите на много 

талантлив и своеобразен изследовател като Пиер Паоло Пазолини. Но 

изучаването на наратива в отделните разновидности на художествено 
                                                             
8 Найденова, Вера. Екранизацията вечен спор. София: Наука и изкуство, 1992. С.96 
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творчество предлага интересни идеи, от които би могъл да се възползва 

всеки интересуващ се от проблемите на интерпретирането на литературни 

произведения. Структурализмът напомня едни важни думи на 

средновековен автор, посветени на тълкуванията на Библията: „цялата 

вселена е като книга, написана с пръст Божий, но в тази книга едно се 

казва, а друго се показва“. А онова, което „се казва“ в литературата, в 

киното трябва „да се покаже“. 

Необходимо е да се спомене, че българската научна общност не е 

проявявала през годините особено подчертан интерес към проблемите на 

екранната интерпретация на литературни произведения.Твърде малко са 

обобщаващите изследвания, посветени на този феномен. Но едно или 

друго значимо събитие предизвиква интерес. Така, в началото на 60-е 

години, филмът на Никола Корабов „Тютюн“ по романа на Димитър 

Димов провокира критика Яко Молхов да изложи своите възгледи за 

принципите на екранизацията. „При всички случаи – пише той – когато за 

основа на един филм се използва литературно произведение, неизбежно се 

налага сравнението с първоизточника. И често първоизточникът си остава 

по-доброто художествено решение, рядко филмът успява да обеме цялото 

художествено богатство на литературната творба“.
9
 

Двадесет години по-късно, през 1983 г., в списание „Киноизкуство“ 

Ивайло Знеполски публикува статията „Структурно взаимодействие между 

литературата и киното в границите на националната култура“.
10

 Авторът 

съзнателно изоставя опитите възоснова на единично филмово заглавие да 

се огледат сложните взаимодействия на киното с литературата. Интересува 

се от всеобхватните компоненти на това взаимодействие, проследява го 

като историческо развитие в рамките на националната култура. Предлага 

изследване и на процесите в световното кино и литература, повече или по-

малко съотносими със случващото се у нас. Изследването е на фона на 

„два общотеоретични проблема: 1) за границите между изкуствата и за 

характера на съвременния художествен синтез и 2) за новата ситуация на 

културата в епохата на масмедиите“. 

Според автора негативните оценки за спецификата на киното идват 

от предубеждения в нефилмовата теория. В тази схема: „литературата 

застъпва традициите на „високата“ култура, озарена от класическите 

хуманитарни идеали. Киното олицетворява новата ситуация в културата на 

индустриалното общество и кризата на хуманитарните идеали…“ В новата 

ситуация: а) литературните шедьоври се сравняват с филми от масовата 

култура; б) литературни шедьоври от миналото се конфронтират с 

филмови творби от днешния ден; в) под понятието литература се имат 

предвид само белетристичната традиция, докато всички останали 

                                                             
9 Молхов, Яко. Автор и кино, Литературен фронт, 14.02.1963, бр. 7 
10 Знеполски, Ивайло. Структурно взаимодействие между литературата и киното в границите на 

националната култура. Киноизкуство, №.6, 1983. 
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литературни жанрове се игнорират…“ Познаването на световната 

литература, позволява на автора да предложи „приблизителен каталог на 

традиционно очертаваните различия и противоположности между киното и 

литературата: 

– исторически и семиологични различия – проблемът за киното в 

традицията на културата (киното се появява в лоното на една 

романна разказвателна традиция), романът стимулира 

естетическия модел на киното (т.е. явява се еталон за 

съизмерване); 

– „романът е преди всичко мисловна непрекъснатост“, докато на 

киното е отредена „материална непрекъснатост“ (Зигфрид 

Кракауер); 

– в киното липсва „огромната етико-концептуална висота” (Г. 

Лукач), постигната в литературата чрез възможността, която 

създава поетичната структура за представяне на духа; 

– уникалност – стандартизираност (серийност); 

– неуспешните екранизации се използват като едно от 

доказателствата за непълноценностите на киното; 

– романът интерпретира действителността, докато киното само е 

действителност, която трябва да се интерпретира“. 

Затова съществено в българското кино е „преодоляването на 

негативизма в литературните среди (от лекомислено сътрудничество до 

пълно пренебрежение), и изживяването на частноцеховата гледна точка 

(затваряне в собствено филмовата традиция). Важна, според Знеполски, е 

историческата перспектива: за „голямата роля на националната 

литературна традиция за художествената еволюция на българското кино“. 

От изключително значение е фактът, че „без помощта на литературата 

киното ни не би могло да се включи пълноценно в актуалния културен 

процес, но в същото време то е далеч от това да се задоволи с ролята на 

илюстратор, с пасивно консумиране на готови модели“.  Задължително е 

еволюцията на киното ни да не се разглежда отделно от историческата 

динамика на българската литература…“ В изследването ясно се очертават 

основните пунктове на несъвпадане между литературата и киното у нас, 

тяхното избистряне и определяне. 

„Първо: киното притежава избирателно отношение към 

литературните факти – справедливо или не, извън вниманието му остават 

редица явления и автори, които в един или друг момент са в центъра на 

литературния живот. 

Второ: киното предложи друга стойностна градация на 

художествените факти, различна от установените в собствено 

литературната сфера. 

Трето: ползвайки се от по-широк културен контекст, киното (то може 

да бъде наречено „отворено“ изкуство – изложено на постоянно широко 
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съпоставяне, на кръстопът на влияния) нанася съществени корективи в 

литературните източници по посока на социално по-извисена 

проблематика…“ 

Заключението на автора е: „отношенията кино – литература са далеч 

от механичното репродуциране на пряката зависимост – те представляват 

един процес на творческо сътрудничество“.
11

 

Нашата научна литература в тази област може да се похвали най-

вече с книгата на Вера Найденова „Екранизацията. Вечен спор?“. Още в 

началото авторката установява противоречивото отношение на 

кинознанието към феномена „екранизация“ и отсъствието на сериозна 

теория. Около екранизациите винаги се е спорило. Съществуващите 

антитези, свързани с пренасянето на литературни произведения на екрана 

„определят осите, около които се движат главните тенденции в 

дискусиите“. Оформят се спорещи платформи, включващи както 

защитниците, „които виждат в явлението историческа необходимост за 

културата”, така и противници, чиито „яростни възражения могат да се 

чуят в средите на практиците – писатели и кинематографисти“. 

В хода на изследването авторката установява няколко антиномии, 

породени в дискусиите по проблема. Първата е че „едно класическо 

произведение, което получава живот в наше време, трябва да бъде 

пресъздадено в неговото истинско съдържание, но също толкова 

несъмнено е, че съвременният човек няма нужда от създаденото някога 

произведение, ако не намира в него нещо близко до себе си; класиката 

трябва да функционира като актуално изкуство, а не като исторически 

реликт“. Другата антиномия: режисьорът, диригентът, актьорът, 

музикантът, илюстраторът като представители на „вторичните“ форми на 

художествено творчество са длъжни да остават по възможност по-близо до 

оригинала,… но те са художници, а не технически изпълнители“. 

Трета антиномия: природата на изкуството е такава, че произведение 

от един вид не се поддава на адекватно пренасяне (прекодиране) на езика 

на друг вид изкуство, едновременно с това в практиката на художествената 

култура подобни преводи постоянно се правят… 

Четвърта антиномия: художественото творчество, както и всяка 

друга човешка дейност има свои закони; изкуствоведческите науки и 

естетиката търсят тези закони, формират ги, желаейки с това да въоръжат 

хората на изкуството – практиците, но също толкова вярно е – за това 

някога е говорил Дидро, „изкуството няма закони, които геният да не може 

да наруши…” 

Извън приноса за изясняване на теоретичните проблеми на казуса 

„екранизация“ книгата на Найденова притежава и сериозна 

информационна стойност. Подробно са проследени позициите на известни 

                                                             
11 Знеполски, Ивайло. Структурно взаимодействие между литературата и киното в границите на 

националната култура. Киноизкуство, №.6, 1983. С.5 
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журналисти, критици, публицисти, теоретици и творци – от първите 

години на ранното кино  до наши дни. 

 

 

От практиката 

 

За мен тази глава има принципно значение, тя е основната и най-

важната в  изследването. В нея съм се опитал да представя поуките от 

собствения си авторски опит и уроците, получени в практиката. Разбира се, 

и тук не бихме могли да минем без някои основни теоретични положения, 

благодарение на които да се постараем да избегнем затъването в 

емпирията. 

Моделите на „екранна интерпретация“ се свеждат общо взето до 

следното: 

– в единия случай е следване на оригинала, спазване на основните 

сюжетни линии, пренасяне на екрана на „действащите лица“ и 

най-общо: „стила на книгата“ и на автора; 

Става дума за „точно следване на оригинала“, доколкото това е 

възможно, поради спецификата на изразните възможности на двете 

изкуства. 

– в другия случай е това, което условно можем да наречем 

„хирургическа операция“, т.е. отсичане на някои сюжетни линии, 

отстраняване на герои и ситуации, които не могат да намерят 

място в ограниченото по време филмово повествование. 

– третото е често срещано в съвременността явление – правене на 

филми „по мотиви“, като става дума за използване на някое 

нашумяло заглавие. Нерядко подобна преработка поражда 

сериозни художествени резултати – например „Соларис“(1973) на 

Тарковски, на пръв поглед използва единствено основния 

сюжетен ход на Станислав Лем, търси други акценти, 

режисьорската намеса не се свежда само до промяната на имената 

на героите, променен е основният конфликт в произведението. 

Или пък зрителите, гледали класическата екранизация на „Дамата 

с кученцето“ (1959, реж. Йосиф Хейфиц) едва ли биха повярвали, 

че „Очи чорние“ (1987) на Никита Михалков е екранизация „по 

мотиви“ от същия разказ на Чехов. 

 

Изборът на някой от споменатите модели при екранизирането 

зависи, както от намеренията и таланта на кинематографистите, така и от 

особеностите на белетристичния разказ.  

Според Ролан Барт „исторически са се оформили три концепции за 

това кой е донаторът на разказа“. „Според първата, разказът се предава от 

едно лице... той е авторът. Той е съвършено определен индивид, който 
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периодично взема перото и пише някаква история, той е едно аз, което е 

извън него“. 

„Втората концепция схваща разказвача като един вид всеобхватно, 

привидно безлично съзнание, което предава историята от една по-висша 

гледна точка, от гледна точка на Бога: разказвачът е едновременно и в 

персонажите си (тъй като знае всичко, което става с тях) и е извън тях (тъй 

като никога не се отъждествява с някого от тях повече, отколкото с 

другите)“. 

„Третата концепция, която е и най-новата, постановява, че 

разказвачът трябва да ограничава разказа си до това, което могат да 

наблюдават или да знаят персонажите: всичко протича така, сякаш всеки 

персонаж е поредно предавател на разказа“.
12

 

Световното кино предлага десетки примери на тези три концепции. 

Българското кино, когато посяга към литературно повествование, действа 

доста по-плахо. Повестта „Крадецът на праскови“ на Емилиян Станев като 

повествование се разпада на две части. Първата е типичен „аз“ разказ – 

повествователят се връща в родния град и коментира случилото се по 

време на неговото отсъствие. Втората е материализиран спомен. Филмът 

на Въло Радев се фокусира върху втората част и я пресъздава в обективен 

маниер. Различията с описанията на автора са напълно естествени за 

процеса на „екранизиране“. Например, образът на Полковника претърпява 

сериозни трансформации – екранният герой няма нищо общо дори външно 

с описанието на автора. 

Филмовата камера трудно може да се превърне в аналог на „аз“- 

повествование, което е принудило режисьора да се откаже изцяло от 

първата част на повестта. В този случай на екрана най-често се използва 

задкадровият коментар. Но още по-често кинематографистите предпочитат 

обективно екранно повествование. Например в „Козият рог“ (1972, реж. 

Методи Андонов) писателят използва двойно прехвърляне – 

повествованието се води лично от някого, за когото можем да 

предполагаме, че е очевидец на случилото се. Накрая анонимният 

повествовател признава, че е „чувал тази кървава история като момче…“ В 

сценария на Николай Хайтов и във филма на Методи Андонов тези 

разказвачи отсъстват напълно, заменени от обективно филмово 

повествование. 

 

Част от досегашната ми филмова практика са два игрални филма и 

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

В зависимост от особеностите на литературния първоизточник се е 

налагало да прибягвам практически до всички похвати, изброени от Ролан 

Барт. 

                                                             
12 Барт Ролан, Въображението на знака. София: Народна култура, 1991. С. 386. 
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1.1 „Хайка за вълци“ 

 

Романът на Ивайло Петров представлява панорама на исторически 

събития, в която са вплетени индивидуални съдби, разгръщаща се в 

рамките на четири десетилетия. Наративната структура е сложна, 

изградена в пет глави, които всъщност са самостоятелни повести. Във 

всяка  основно действащо лице е един от героите на романа. 

Повествователните техники са различни –  разказът започва като личен 

спомен на автора, за да премине ту в обективен, ту в субективен разказ. 

Използван е и псевдодокумент, дневникови откровения и лични спомени. 

Сюжетната рамка с лова допълнително затруднява екранизатора. 

Към трудностите, съпровождали създаването на сериала се прибавят 

обективни и субективни обстоятелства. Първоначалната идея бе сериал от 

6 части. Авторът закономерно искаше да се добавят отпаднали по 

цензурни съображения части от романа. Сценарият се разрасна до 8 части. 

Финансови затруднения наложиха отново да бъде събран в 6 епизода, 

което не можеше да не се отрази на реализацията. 

В романа разказът се води от първо лице в минало време. На екрана 

създаване на „минало свършено време“ е практически невъзможно, 

ефектът на отминала епоха се постига с детайлите на бита, костюмите, 

грима, реквизита… 

Заради всичко това се наложи: 

– да бъде променено началото на романа, като от субективно 

повествованието се превърне в обективно екранно действие; 

– сюжетът да се развива, като преминава от епизод в епизод. Това 

създава единство на общата сюжетна тъкан. В името на 

стилистичната хомогенност бе извършена сериозна 

трансформация в позициите на героите, към шестте основни 

персонажа бе добавен седми – Илко Кралев, на когото в романа не 

е отредено участие в основната сюжетна рамка. 

– разказът в сериала да се придържа към рамката, налична в романа, 

но в същото време той свободно борави с разполагането на 

действието във времето, връща се рязко назад и отново се пренася 

в съвременността. 

Колкото и голямо да е пространството на телевизионната серия, 

неизбежни са съкращения на белетристичния материал. Важно е да се 

запазят не детайлите, а същността на литературното произведение. 

 

 

 1.2 „На границата“ 
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 Сценарият на Димитър Стоянович има амбицията да свърже минало 

и настояще, като така подобри комуникацията със съвременния зрител. Но 

литературната основа е фрагментарна, в нея са обединени няколко кратки 

литературни форми. 

 Основният проблем при драматургическото хомогенизиране на 

шестте разказа на Йордан Йовков – пет от цикъла „Край Места“ и един от 

„Земляци“, бе обединяването им в единна сюжетна линия, паралелна на 

друго действие, което протича в наши дни в училище за изоставени деца и 

свързването на съвременната линия със събитията от времето на Първата 

световна война. Налагаше се обективно представеното действие в 

миналото да се съчетае със субективното повествование, разказано чрез 

писмата от фронта. Бе използвано съчетаването на обективно 

въздействащата камера със сугестията на задкадровия глас. Всеки от 

епизодите на сериала започва със субективен глас зад кадър и преминава в 

обективно екранно действие. 

 

 1.3 „Стъклената река“ 

 

 На опита ми с този текст е посветен най-подробният и най-обемист 

раздел от работата, доколкото съм си позволил експеримент, който в най-

голяма степен има отношение към темата на дисертацията. Не ми е 

известно някой у нас досега да е публикувал подобен материал. По 

трансформирането на литературния първоизточник за екран се работеше 

не само при написването на сценария, но и в останалите производствени 

етапи, особено по време на снимачния период и на монтажа. 

 Опитал съм нагледно да представя връзката и разликите между 

романа на Емил Андреев и режисьорския сценарий, който е максимално 

близък до окончателния вариант на филма. Паралелно съм представил 

възлови моменти от работната книга и от романния първообраз, с 

включени кратки коментари, което е, вероятно, оптималният вариант да се 

проследи в „реално време“ въпросния трансфер. Така се онагледяват 

действията, които се извършват при филмова екранизация на дадено 

белетристично произведение. 

Предложил съм резюме на романа и  синопсис на филма, което прави 

видими разликите между двете форми на повествование. А също и някои 

необходими обяснения за извършеното. 

Първата стъпка по трансфера беше ревизирането на броя на 

персонажите. Киното не може да си позволи подобна галерия от образи, 

които са заложени в романа и се наложи тяхното редуциране. Отпадна 

героят Стефан Методиев, който в романа играе ролята на контрапункт на 

младите студенти.Той е настойник, ментор и любовник на Марица 

Филипова. Появата му на екрана би довела до ненужно сюжетно 
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разточителство, би разфокусирало съсредоточаването на зрителите върху 

конфликта между двамата главни герои. 

Изясни се образът на Марица Филипова. Убийствената 

реалистичност на киното не би могла да понесе  невероятната на моменти 

характеристика на литературната героиня – елитна проститутка, 

еволюирала в талантлива студентка по реставрация – на екрана това би 

изисквало ненужно много художествено време и едва ли би звучало 

достоверно. Героинята се превърна в обикновено момиче от магистралата, 

което иска да промени и да нормализира живота си. Нейната съдбовна 

обреченост няма щастлив финал и тя се връща към своята древна 

професия. 

Друг персонаж – Методи Недин, също претърпя функционални 

промени.  Той остава безнадеждно влюбен в Марица, но докато в книгата 

само осакатява, във филма загива трагично в рицарски опит да спаси 

жената,  която обича. 

Старецът бай Димитър също бе основно променен като характер. В 

романа той умира внезапно, но  във филма – не, тъй като тук той има 

сериозна драматургична функция. Когато баба Монка, с която са се 

любили на младини без да се вземат, се готви да мре, неговата любов я 

връща към живота. Освен това тази възрастна двойка носи разведряващо 

чувство за хумор. 

Отпадна  младият студент Даниел, отпаднаха и децата на бай 

Димитър,  университетският преподавател Ангел Димитров, селските 

кръчмари и т.н. Всичко това – в името на концентриране на екранното 

повествование.  

На екрана е доста по-различна и французойката Елен Тибо.  В 

романа тя е обикновена изследователка, чиито баща е загинал в 

катастрофа. В сценария татко ѝ е френски професор с български произход, 

потомък и изследовател на Робер льо Бугр, за когото счита, че е пренесъл 

богомилството на Запад. Смъртно болен, професорът моли Елен да замине 

за България и да разкрие тайната на Робер. Елен има конфликтна линия с 

Марица и Виктор. 

Най-съществена сюжетна (и философска) част на филма са 

отношенията между двамата главни герои: отец Петър и Виктор Марков. 

Виктор е по следите на стар богомилски ръкопис, убеден, че той е у Петър. 

Двамата имат общо минало и приятелство, заедно с любимата на Петър – 

Елина. В романа тя умира от болест, във филма – при нещастен случай. 

Стремежът на Виктор към ръкописа, раздвоението на отец Петър между 

ортодоксалния канон и богомилството  заплитат общата история, която се 

усложнява и с появата на французойката. Тя се влюбва в свещеника, но той 

се страхува от това чувство. Спасяват го любовта към Бога и самата Елен. 

В романа подобна основна линия не съществува, там Петър е праволинеен 

във вярата си и безразличен към французойката. 
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Всички тези бегло изброени промени и разлики са подробно 

обяснени при съпоставката на романа и на режисьорския сценарий. 

Сравнявайки ги стъпка по стъпка, съм се възползвал от възможността  

детайлно да проследя етапите и подробностите около трансфера на едно 

литературно съдържание в съответното кинематографично произведение. 

 

Паралелна съпоставка роман – режисьорски сценарий 

 

В повече от 100 страници е осъществена съпоставката, която 

представлява същността на този дисертационен труд. Придружена е с 

подробни фрагменти от романа като са цитирани и техните аналози от 

работната книга на филма. Естествено,този компаративистичен опит е 

съчетан с мои коментари върху приликите и отликите между романа и 

филма и мотивацията ми на екранизатор да ги направя. 

 

Заключение 

 

Настоящият труд е породен от желанието да бъде обобщен 

собственият ми авторски опит, натрупан с години практическа работа в 

киното и телевизията. 

Историческите промени предопределиха съдбата ми на режисьор, 

наложи ми се работя в годините на т. нар. „преход“, което бе свързано с  

многобройни трудности. Въпреки това съм сред онези щастливци, които 

имаха възможност да работят, макар и със сериозни прекъсвания. Така се 

случи, навярно не е случайно, а поради определена индивидуална нагласа 

и лични предпочитания, че повечето проекти, които успях да реализирам, 

имаха за основа литературни произведения: „Стъклената река“( по романа 

на Емил Андреев), телевизионните сериали „Хайка за вълци“ (по романа 

на Ивайло Петров) и „На границата“ (по разкази на Йордан Йовков). 

Поради спецификата на литературното и на екранното повествование, във 

всеки от тези конкретни случаи се налагаше при пренасянето на 

белетристичните текстове да се напишат литературни сценарии. И в трите 

случая активно участвах в изработването им. След това, по време на 

писането на режисьорските сценарии имаше преработки, съкращения или 

добавяне на герои и сюжетни линии. 

Прецених, че за младите колеги може да бъде интересен и 

поучителен моят опит. Той ще им помогне да избегнат някои грешни 

решения, за да намерят правилните такива при пренасяне на литературни 

произведения на екрана. Авторите обикновено са ревниви и не обичат да 

споделят собствения си опит. Нямам спомен някой от моите колеги-

режисьори да е публикувал подробности за работата си, за преодоляването 

на неизбежните проблеми при екранизиране на дадено произведение. 
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Правя го с ясното съзнание, че това е първият публичен опит в тази сфера 

и мисля, че освен с филмите си мога да бъда полезен и по този начин. 

 

 

Приноси в дисертационния труд  

 

Приносите на моя труд имат преди всичко научно-практически характер: 

 

1. За пръв път в българската практика, чрез конкретни примери от 

собствения ми опит на режисьор и продуцент („Стъклената река“), съм 

проследил и разкрил процеса на трансферирането на художествен 

литературен текст на екрана. 

 

2. Споделяйки опита си по пренасяне на екрана – филмов и телевизионен – 

на различни литературни произведения в последната глава от дисертацията 

ми „От практиката“, която е основна за работата, предлагам практически 

насоки за екранизиране, адресирани към студенти по кинорежисура, 

кинодраматургия и към млади автори в киното. 

 

3. Публикувам съществена част от режисьорския сценарий на филма 

„Стъклената река“, снабдена с подробни авторски обяснения и по този 

начин правя обществено достояние значим документ от професионалния 

ми архив.  

 

 

Публикации, свързани с темата „Екранизацията като трансфер”. 

Научни публикации: 

Трифонов, Станимир. Екранизацията на романа Иван Кондарев в 

контекста на българското кино. – В: „Емилиян Станев и безкрайните ловни 

полета на литературата.“ (Юбилеен сборник по повод 100 години от 

рождението на писателя. Изследвания. Архив. Спомени). В. Търново: 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, стр. 363-

368.  

Трифонов, Станимир. Стигнах до щастлив финал, в който любовта 

побеждава. ( „Стъклената река”), сп. „Кино”, 2008, бр. 4, стр.3-12. 

 

Доклади на конференции: 

1. ,,Екранизацията на романа Иван Кондарев в контекста на 

българското кино”. Доклад от конференцията „Емилиян Станев в 
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българската литература, изкуство и култура”, Велико Търново, 

2007, 17 ноември.  

2. „Стъклената река” – от литературата към екрана”. 

„Международен летен семинар за български език, литература и 

култура”, Велико Търново, Великотърновски университет „Св. св. 

Кирил и Методи“, 2013, 24 юли . 

3. „Отношенията литература-кино в полето на българската култура”. 

„Международен летен семинар за български език, литература и 

култура”, Велико Търново, Великотърновски университет „Св. св. 

Кирил и Методи“, 2014, 22 юли. 

4. „Съвременната българска проза на филмовия и телевизионния 

екран”. „Международен летен семинар за български език, 

литература и култура”, Велико Търново, Великотърновски 

университет „Св. св. Кирил и Методи“, 2015, 21 юли. 

 

Филми-екранизации: 

-„Хайка за вълци”, 2000. (Телевизионен сериал, 6 серии), продукция на 

БНТ, сцен. Ивайло Петров, реж. Станимир Трифонов. Премиера 20 

ноември 2000. I серия – 250 хил. зрители, след VI серия – 700 хиляди  

зрители. (Официални пийпълметрични данни на БНТ).  

-„Стъклената река”, 2010. (Игрален, цветен), 92 мин. Сцен. Емил Андреев, 

Красимир Крумов, реж. и прод. Станимир Трифонов. Премиера 1.X.2010. 

Боксофис в края на 2010 година – над 18 хиляди зрителя. 

-„На границата”, 2014. (Телевизионен сериал, 6 серии), продукция на БНТ, 

сцен. Димитър Стоянович, реж. Станимир Трифонов. 15 октомври 2014. 

Около 250 хиляди зрителя за всеки от шестте епизода (по данни от БНТ.) 

 

Публицистика:  

,,Станимир Трифонов и „Хайка за вълци”, 2000. Документален 

телевизионен филм (мейкинг), БНТ, сцен. Емилия Дечева, реж. Димитър 

Ризов, 30 мин.                                                                                                                                                 

Трифонов, Станимир. Бедният джобом е беден и духом (за филма „На 

границата”). – в-к „Стандарт”, 27.IV.2015. 

Трифонов, Станимир. „Българското кино няма идея за бъдещето си” (по  

повод съвременното българско кино и литература) – в-к „Труд”,  4.I.2016. 
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Трифонов, Станимир. ”Всичко ни е полу – полувяра, полупреход, 

полуреформи, полувреме” (за филма „През сълзи”) – в-к „Сега”, 3 май 

2016. 


