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Изкуството на превода 

За прегрешенията в превода и великите 

руски повести 

Владимир Набоков 

 

В причудливия свят на словесното превъплътяване има три 

степени на злото. Първата и най-ниска намира израз в оче- 

видни грешки, дължащи се на незнание или заблуда. Това е 

обикновена и напълно простима човешка слабост. Следва- 

щата крачка към преизподнята прави преводачът, умишлено 

пропускащ думи или пасажи, защото не си е дал труда да вни- 

кне в тях или защото според него те биха могли да се сторят 

неясни или непристойни на читателите, каквито той смътно 

си ги представя. Този преводач приема без всякакви скрупули 

неизразителната празнота на речниковото съответствие или 

принася своята начетеност в жертва на вдървената си превзе- 

тост, готов да разбира по-малко от автора и убеден, че разбира 

повече от него. Третата и най-отблъскваща степен на низост се 

достига, когато преводачът изглажда, оформя и омерзително 

разкрасява оригиналния шедьовър, така че да го нагоди към 

схващанията и предубежденията на определена публика. Това 

е престъпление, чиито извършители трябва да бъдат оковава- 

ни в дървени пранги, както преди няколко столетия са наказ- 

вали плагиаторите. 
„Бисерите“, попадащи в първата категория, на свой ред 

могат да бъдат разпределени в две групи. Недостатъчно добро- 

то познаване на чуждия език може да преобрази някой обичаен 
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израз в забележително твърдение, което истинският автор не е 

и помислял да изказва. Така „bien-être général“1 се превръща в 

категоричното изявление, че „е добре да си генерал“ – като онзи 

юначен генерал, на когото един френски преводач на „Хамлет“ 

беше подал черния хайвер2. По подобен начин в издание на Че- 

хов на немски език учителят, едва влязъл в класната стая, се 

зачита вглъбено в своя „вестник“, което дава повод на един ви- 

сокомерен критик да коментира плачевното състояние на дър- 

жавното образование в досъветска Русия. Всъщност тук Чехов 

говори просто за училищния дневник – „журнал“ (рус.), който 

учителят отваря, за да провери уроците, оценките и отсъства- 

щите ученици. Обратно, невинни думи от някой английски ро- 

ман като „first night“ и „public house“3 в един превод на руски са 

превърнати в „брачна нощ“ и „публичен дом“. Тези простички 

примери са достатъчни. Те са абсурдни и дразнещи, но в тях 

няма вредоносен умисъл, а и нерядко дори така изопаченото 

изречение въпреки всичко има някакъв смисъл в оригиналния 

контекст. 
Другата група простъпки от първата категория обхваща 

грешки с по-сложен механизъм, предизвикани от пристъп на 

езиков далтонизъм, който внезапно замъглява погледа на прево- 

дача. Било привлечен от по-слабо вероятното, макар да е имал 

пред себе си очевидното (като например на въпроса „Какво 

обичат повече ескимосите – сладолед или лой?“ да се отговори 

„Сладолед“), или защото в превода си несъзнателно се опира 

на неправилно значение, което последователните прочити са за- 

печатали в ума му, преводачът успява да изкриви по неочакван 

и понякога действително блестящ начин дори и най-невинната 

 
1      Bien-être général (фр.) – всеобщо благополучие, благоденствие. – Б. пр. 
2 „ (…) [for the play, I remember, pleas‘d not the million,]‚ twas caviare to the 

general“ (Хамлет, II, 2) – „Беше като чер хайвер за простака“ (прев. Валери 

Петров). Преводачът очевидно е объркал смисъла на general – тук: широка- 

та публика, простолюдието. – Б. пр. 
3 First night (англ.) – първа нощ или театрална премиера, според контекста; 

public house (англ.) – кръчма, питиепродавница. – Б. пр. 
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дума или най-баналната метафора. Познавах много добросъвес- 

тен поет, който, сражавайки се с превода на един често терзан 

текст, беше превел „is sicklied o’er with the pale cast of thought“4 

с образа на бледа лунна светлина. Той беше приел, че „sickle“ 

отпраща към сърповидната форма на новата луна5. Един гер- 

мански професор със специфичното си национално чувство за 

хумор, пробудено от омонимията на руските думи, означаващи 

„лък“ и „лук“6, беше превел „извития морски бряг“7 (от една 

приказка на Пушкин) като „Луково море“. 

Второто и много по-сериозно прегрешение – изпускането 

на сложни пасажи – все пак може да бъде оправдано, ако самият 

преводач недоумява пред тях; ала самодоволникът, който добре 

схваща смисъла им, но се опасява, че казаното в тях може да 

подведе глупеца или да поквари невинната и благородна душа, 

е достоен за презрение. Вместо блажено да се сгуши в скута на 

великия писател, той непрекъснато се тревожи за малкото чита- 

телче, което се е заиграло в ъгъла с нещо опасно или нечисто. 

Може би най-очарователния пример за викторианска свенли- 

вост, който някога съм виждал, открих в един ранен превод на 

английски на „Ана Каренина“. Вронски пита Ана какво ѝ е. – 

„I am beremenna“8 (курсивът е на преводача) – отвръща Ана и 

оставя чуждестранния читател да се чуди що за странна и ужас- 
 

4 Стих от монолога на Хамлет от едноименната пиеса (III, 1): „Thus 

conscience does make cowards of us all,/ And thus the native hue of resolution/ 

Is sicklied o‘er with the pale cast of thought“ (англ.) („Тъй размисълът прави 

ни пъзливци/ и руменият цвят на мъжеството/ посърва под отровното бели- 

ло/ на многото мъдруване“ (прев. Валери Петров). – Б. пр. 
5    Sickle (англ.) – сърп 
6    И в двата случая думата е „лук“ (рус.) – Б. пр. 
7     „У лукоморья дуб зелёный...“ (рус.) – прочут откъс от поемата Руслан 

и Людмила на А. С. Пушкин. Лукоморье (остар., поет.) – морски залив, 

живописна извивка на морския бряг, наподобяваща извивката на лък. В 

източнославянския фолклор Лукоморье е и вълшебно място на края на 

света; в творбата на Пушкин думата функционира именно като такъв то- 

поним. – Б. пр. 
8 „I am beremenna“ – „Беременна съм“ – английският преводач е транслите- 

рирал в своя превод руската дума за „бременна“. – Б. пр. 
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на ориенталска болест я е сполетяла – всичко това, защото пре- 

водачът си е казал, че „Бременна съм“ може да шокира някоя не- 

порочна душа, а значи е най-уместно просто да остави руската 

дума в превода. 

Прикриването и приглушаването обаче изглеждат леки 

прегрешения в сравнение с тези от третата категория; в нея по- 

казно се перчи лъскавият преводач, който обзавежда будоара на 

Шехеразада по свой собствен вкус и с професионално изяще- 

ство се старае да разхубавява изгледа на жертвите си. Някогаш- 

ните руски преводи на Шекспир неизменно отрупваха Офелия 

с много по-разкошни цветя от жалките бурени, които тя всъщ- 

ност си бере. Руският превод на: 
 

There with fantastic garlands did she come 

Of crowflowers, nettles, daisies and long purples9
 

 

преведен обратно на английски език, би звучал по следния начин: 

 
There with most lovely garlands did she come 

Of violets, carnations, roses, lilies10. 

 

Това натруфено цветно великолепие е красноречиво само 

по себе си; то мимоходом изкривява смисъла на разглаголства- 

нията на кралицата, като им добавя благородство, от което те са 

прискърбно лишени, и изключва от превода „грубия овчар“; друг 

е въпросът как изобщо някой би могъл да набере подобна бота- 

ническа колекция по бреговете на реки като Хелие11 или Ейвън. 

 
9     Цитат от Хамлет (IV, 7): „... Тя със тях/ венчета причудливи си плетеше/ 

от маргаритки, макове, коприва/ и от онези морави фунийки, [/които груби- 

ят овчар нарича/ с безсрамно име] (…)“ (прев. Валери Петров). Буквално 

преведени, имената на растенията са: плюскавиче, коприва, маргаритки и 

пурпурни фунийки. – Б. пр. 
10 Буквално преведени от руски на английски, растенията вече са „теменуж- 

ки, карамфили, рози, лилии“. – Б. пр. 
11 Хелие е малка река в южната шведска провинция Сконе, разположена от 

другата страна на пролива, делящ Швеция и Дания. По времето на съби- 
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Сериозният руски читател обаче не си е задавал подобни 

въпроси – първо, защото не е познавал оригиналния текст, вто- 

ро, защото изобщо не се е интересувал от ботаника и трето, за- 

щото единственото, което го е привличало у Шекспир, са били 

„вечните въпроси“, привиждани в него от германските комен- 

татори и от родните радикални мислители. Затова и никой не е 

забелязал какво е сполетяло домашните кученца на Гонерила, 

когато стихът 

 
Tray, Blanche and Sweetheart, see, they bark at me12

 

 
неумолимо е бил превърнат в: 

 
A pack of hounds is barking at my heels.13

 

 
Тези хрътки сякаш са погълнали целия присъщ колорит, 

всички осезаеми и неподражаеми детайли. 

Отмъщението обаче е сладко – дори когато е неосъзнато. 

Най-великата руска повест на всички времена е „Шинел“ на Го- 

гол („The Overcoat“ или още „Mantle“, „Cloak“ или „She-nel“). 

Основната ѝ характеристика, ирационалната съставка, изграж- 

даща трагическия подтекст на инак безсмислената история, е 

органично свързана с особения стил на повестта: в нея странни 

повторения на едно и също абсурдно наречие се превръщат в 

своеобразно тайнствено заклинание, а някои описания изглеж- 
 

тията, описани в Хамлет, Сконе е част от кралство Дания. Вероятно това 

обяснява хроногеографската волност на Набоков да свърже тази река със 

събитията в датския Елсинор, на които Шекспир е посветил трагедията 

си. – Б. пр. 
12 Реплика на Лир от Крал Лир (III, 6): „И мойте кученца – Трей, Бланш, 

Любимка – нà, вижте ги, и те ме лаят вече!“ (прев. Валери Петров). – Б. пр. 
13 В обратния превод от руски на английски език стихът звучи така: „И хрът- 

ки – цяла глутница – ме лаят“. В този превод не само са изпуснати имената 

на кученцата като важни характеризиращи ги детайли, но и обликът на 

самите кученца е променен: от стайни домашни любимци те са превърнати 

в зли хрътки. – Б. пр. 
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дат напълно безхитростно, докато не открием, че зад тях дебне 

хаосът и че Гогол е вмъкнал в една или друга безобидна фраза 

дума или сравнение, които взривяват целия пасаж в необуздан, 

кошмарен фойерверк. Текстът се отличава и с преднамерено 

тромава непохватност, чрез която авторът предава недодялани- 

те пориви на човешките илюзии. 

Нищо от това не е запазено в превзетата, бодряшка и осо- 

бено безизразна английска версия (виж – и не отваряй никога 

повече – „The Mantle“ в превод на Клод Фийлд). Примерът по- 

долу събужда у мен усещането, че съм свидетел на убийство и 

не мога да направя нищо, за да го предотвратя: 

 
Гогол: „...his [a petty official’s] third or fourth-story flat... 

displaying a few fashionable trifles, such as a lamp for instance— 

trifles purchased by many sacrifices…“14
 

 
Фийлд: „...fitted with some pretentious articles of furniture 

purchased, etc. “15
 

 

Бърникането в големи или малки чуждестранни шедьоври 

може да въвлече във фарса и някоя невинна трета страна. Съвсем 

неотдавна известен руски композитор поиска от мен да преведа 

на английски руско стихотворение, по което той е написал му- 

зика преди четиридесет години. Той подчерта, че английският 

превод трябва да следва отблизо самите звукове в текста – кой- 

то, за съжаление, беше Камбани от Едгар По в превод на руски 

на К. Балмонт. За да стане напълно ясно какво представляват 

многобройните преводи на Балмонт, ще кажа, че собственото му 

творчество неизменно разкрива почти патологичната му неспо- 

14   В оригинал: „. в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-ка- 

кими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих 

пожертвований. “ В превода на български: „[дребният чиновник живее] 

в две малки стаички с вестибюл или кухня и с някакви модни претен- 

ции като лампа или нещо друго, които са стрували много жертви“ (прев. 

Константин Константинов). – Б. пр. 
15 „...обзаведени с някои претенциозни мебели, които са стрували. “ – Б. пр. 
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собност да напише дори един мелодичен стих. Като използва 

достатъчен брой най-банални рими и се вкопчва във всяка слу- 

чайно срещната метафора, той е превърнал стихотворението, за 

чието съчиняване По е отделил немалки усилия, в нещо, което 

всеки руски стихоплетец би могъл да изстреля без подготовка. 

Когато го превеждах обратно към английски, аз се стараех един- 

ствено да подбирам английски думи, които да звучат подобно на 

руските. Ако един ден някой попадне на моята английска версия 

на тази руска версия, може необмислено да я преведе отново на 

руски, така че изпразненото от По стихотворение да продължи 

да бъде балмонтизирано, докато един ден Камбаните не се пре- 

върнат в Тишина. Нещо още по-гротесково е сполетяло изящно- 

то и мечтателно стихотворение на Бодлер „Invitation au Voyage“ 

(„Mon amie, ma soeur, connais-tu la douceur“16). Руският му пре- 

вод е дело на Мережковски, който има по-малко поетически та- 

лант дори от Балмонт. Този превод започва така: 

 
My sweet little bride. 

Let’s go for a ride;17
 

 

Много бързо към този текст е съчинена динамична, жива 

мелодия и той влиза в репертоара на всички латернаджии в Ру- 

сия. Смешно ми е, като си представя как някой бъдещ френски 

преводач на руски народни песни ще го пофренчи отново по 

следния начин: 
 

16 „Покана за пътешествие“. Набоков цитира неточно първите строфи на това 

прочуто стихотворение; те всъщност гласят: „Mon enfant, ma soeur,/ Songe 

à la douceur/ D’aller là-bas vivre ensemble !“ В българския превод на Кирил 

Кадийски (2004): „Любима, ела, мечтай/ до мене за онзи край,/ където ме 

всичко привлича...“ – Б. пр. 
17 На руски преводът на Мережковски започва така: „Голубка моя,/ Умчимся 

в края,/ Где всё, как и ты, совершенство...“ Буквалният обратен превод от 

руски на английски, който Набоков прави, може да се преведе така: „Моя 

сладка женичке, да идем да пояздим“. В него Набоков съзнателно подсилва 

много по-фамилиарното и съвсем не изтънчено звучене на руския превод в 

сравнение с френския оригинал. – Б. пр. 
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Viens, mon p’tit, 

A Nijni18
 

 
и така нататък, ad malinfinitum19. 

Като се оставят настрани отявлените измамници, страда- 

щите от леко слабоумие и поетическите импотенти, съществу- 

ват, най-общо казано, три вида преводачи – които нямат нищо 

общо с моите три категории на злото, макар че по-точно би било 

да се каже, че никой от тези три вида преводачи не е застра- 

хован от подобни грешки. Тези три вида са: ученият, обзет от 

стремежа да направи всичко необходимо, за да може светът да 

оцени трудовете на някой непризнат гений така високо, както ги 

цени самият той, добросъвестният драскач и професионалният 

писател, който търси разтуха в компанията на свой чуждестра- 

нен събрат. Вярвам, че ученият ще бъде прецизен и педантичен: 

бележките под линия – поднесени на същата страница като те- 

кста, а не струпани в края на тома – никога не могат да бъдат 

прекалено изобилни и подробни. Усърдната дама, превеждаща 

в единадесетия час единадесетия том от нечии събрани съчи- 

нения, ще бъде, опасявам се, не толкова прецизна и не толкова 

педантична. Въпросът обаче не е в това дали ученият допуска 

по-малко „бисери“ от черноработничката; работата е там, че 

като правило и той, и тя са безнадеждно лишени от всякакво по- 

добие на творчески гений. Ерудицията и прилежността не могат 

да заменят въображението и стила. 
Стигаме и до истинския поет, който притежава последни- 

те две качества и който се разтушава, превеждайки по малко 

от Лермонтов или от Верлен, когато не твори собствените си 

стихотворения. Той или не знае езика на оригинала и безметеж- 

 
18 „Сладурче, хайде в Нижний“ (фр.) – отново подигравателно окарикатуря- 

ване на закачливата фамилиарност, неоснователно привнесена в критику- 

вания руски превод на Бодлер. – Б. пр. 
19 Игра на думи: ad infinitum (лат.) – до безкрайност; с представката за „зло“ 

Набоков образува неологизма ad malinfinitum – до безкрая на злото [което 

може да бъде причинено на един текст чрез превода]. – Б. пр. 



17  

но разчита на така наречения „подстрочник“, буквален превод, 

подготвен за него от не толкова талантлив, но доста по-образо- 

ван човек, или, макар да знае езика, не притежава прецизност- 

та на учения и опита на професионалния преводач. В неговия 

случай обаче основната спънка е другаде: колкото по-голям е 

неговият личен талант, толкова по-склонен ще бъде той да залее 

чуждестранния шедьовър с искрящите талази на собствения си 

стил. Вместо да се предреши като истинския автор, той предре- 

шава истинския автор като себе си. 

Сега вече можем да изведем качествата, необходими на 

преводача, за да може да създаде идеална версия на чуждестра- 

нен шедьовър. На първо място, преводачът трябва да притежава 

също толкова талант или най-малкото, същия вид талант като 

избрания от него автор. В това отношение, макар и само в това 

отношение, Бодлер и По или Жуковски и Шилер си подхождат 

идеално. На второ място, той трябва да познава издълбоко два- 

та народа и двата езика, участващи в превода, и прекрасно да 

владее всички подробности, свързани със стила и методите на 

автора, социалния контекст на думите, модата в тяхната упо- 

треба и историческите им асоциации. Оттук стигаме до трето- 

то: преводачът трябва не само да притежава дарба и познания, 

но и да владее изкуството на мимикрията и да може да играе 

най-достоверно ролята на истинския автор, като олицетворява 

неговото поведение и реч, маниери и начин на мислене с макси- 

мално правдоподобие. 
Неотдавна работих по преводи на няколко руски поети, 

които никога не са били превеждани или чиито творби са били 

тежко обезобразявани от предходни преводи. Несъмнено моят 

английски е по-беден от моя руски; фактически разликата меж- 

ду тях е като между двуфамилна къща и наследствено имение, 

между скромен уют и привичен разкош. Затова не съм удовлет- 

ворен от постигнатите резултати, но моите търсения изведоха 

редица правила, които могат да бъдат от полза и на други. 

Така аз се сблъсках с началния стих на едно от най-изуми- 

телните стихотворения на Пушкин: 
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Yah pom-new chewed-no-yay mg-no-vain-yay20
 

 
Транслитерирах сричките с най-близките английски зву- 

кове, които можах да намеря; тяхното миметично предаване ги 

прави да изглеждат доста безобразни, но това няма значение; 

„chew“ и „vain“ се свързват фонетично с други руски думи, оз- 

начаващи красиви и важни неща, а мелодията на стиха със за- 

кръгленото, златистозряло „chewed-no-yay“ точно в средата му 

и звуковете „m“ и „n“, които се уравновесяват взаимно от двете 

му страни, е едновременно вълнуваща и умиротворителна за 

руското ухо – парадоксално съчетание, което всеки творец ще 

разбере. 

Ако сега потърсите в речника значенията на тези четири 

думи, ще получите следното глуповато, плоско и клиширано 

твърдение: „Спомням си един прекрасен момент“. Какво да 

правим с пернатото създание, което сме улучили само за да раз- 

берем, че не е райска птица, а избягал от клетката папагал, кой- 

то продължава да кряска глупашкото си послание, докато тупва 

с плясък на земята? Защото колкото и да напрягаме въображе- 

нието си, няма как да убедим английския читател, че „Спомням 

си един прекрасен момент“ е идеалното начало на идеалното 

стихотворение. Първото нещо, което открих, е, че изразът „бук- 

вален превод“ е повече или по-малко нелепост. „Yah pom-new“/ 
„Я помню“ е по-дълбоко и по-гладко гмуркане в миналото от 

„I remember“, което цопва непохватно по корем като неопитен 

гмуркач; в „chewed-no-yay“/„чудное“ са скрити чаровно руско 

„чудовище“, прошепнато „чуй“, окончание на „слънчев лъч“ 

в дателен падеж21 и много други прекрасни връзки между ру- 

ските думи. И фонетично, и семантично „chewed-no-yay“/„чуд- 

ное“ принадлежи към определен словесен ред, и този руски 

словесен ред не съответства на английския, в който се открива 

„I remember“. И обратно, „I remember“, макар и да не съответства 

20 „Я помню чудное мгновенье“ (рус.) – „Аз помня чудното видение“ (прев. 

Димитър Горсов). – Б. пр. 
21 „Чудо“, „чу!“, „лучу“ (рус.) 
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на реда на „pom-new“, е свързано със свой собствен английски 

словесен ред, когато истинските поети го използват. А ключо- 

вата дума „спомнени“ в стиха на Хаусман „What are those blue 

remembered hills?“22 на руски се превръща във „vspom-neev-she- 

yesyah“23 – безобразна и разбъркана дума, цялата в подутини и 

бодли, която не може да се слее в каквато и да било вътрешна 

връзка с „blue“, както това става така гладко на английски, тъй 

като на руски усещането за синева принадлежи към словесен 

ред, различен от този на руското „спомнени“. 

Взаимовръзките между думите и несъответствието меж- 

ду словесните редове в различните езици подсказват и още 

едно правило: трите основни думи в стиха се свързват в тясно 

единство, обогатяващо смисъла по начин, по който нито една 

от тях отделно или във всякакво друго съчетание не би могла 

да го направи. Този обмен на скрит смисъл става възможен не 

само благодарение на обикновения контакт между думите, но 

и на точното им местоположение с оглед на ритъма на стиха и 

една спрямо друга. Това е нещо, което преводачът трябва да има 

предвид. 

Накрая идва и проблемът с римата. На думата „mg-no- 

vainyay“/„мгновенье“ могат да бъдат намерени незабавно и 

без особено усилие над две хиляди рими, докато не се сещам 

за нито една рима на „moment“. Разположението на „mg-no- 

vain-yay“ в края на стиха също не е без значение; то е там, 

защото Пушкин повече или по-малко съзнателно е знаел, че 

няма да му е трудно да му подбере рима. Разположението на 

„moment“ в английския стих обаче не дава подобна увереност; 

22 „Кои са тези хълмове, чиято тъжна синева си спомням?“ (англ.). Откъс от 

известно стихотворение на Алфред Хаусман от стихосбирката A Shropshire 

Lad (1896): „Into my heart an air that kills/ From yon far country blows:/ What 

are those blue remembered hills,/ What spires, what farms are those?/ That is the 

land of lost content,/ I see it shining plain,/ The happy highways where I went/ 

And cannot come again“. Семантиката на думата „blue“ съчетава синия цвят 

с (нерядко носталгична) тъга. – Б. пр. 
23 Вспомнившиеся (рус.) – възвратно причастие в именителен падеж, мн. ч., 

деятелен залог, минало време, букв. „спомнените“. – Б. пр. 
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обратно, твърде безразсъдно би било думата да се поставя 

именно в края му. 

Така се срещнах с предизвикателството на този начален 

стих, тъй присъщ на Пушкин, тъй индивидуален и хармоничен; 

и след като го анализирах предпазливо от различни позиции, 

които изложих по-горе, се заех с превода му. Работата ми про- 

дължи през по-голямата част от нощта. Накрая все пак го пре- 

ведох; но ако сега покажа своята версия тук, може да накарам 

читателя да се усъмни, че съвършенството е достижимо, стига 

само да се следват няколко съвършени правила. 

 

4 август 1941 г. 

 
Превод от английски: Весела Генова 

https://newrepublic.com/article/62610/the-art-translation 
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По въпроса за превода 

Итало Калвино 

 

Когато романът „На гости в Индия“ от Е. М. Форстър излиза в превод 

на италиански език, критикът Клаудио Горлие публикува снизходи- 

телна оценка за работата на преводачката Адриана Моти. По това вре- 

ме Итало Калвино е редактор в издателство „Ейнауди“, където излиза 

книгата, и той пише в отговор писмо, с което не само защитава реше- 

нията на Адриана Моти, но и прави моментна снимка на издателската 

ситуация в Италия, както и на недостатъците в критическия подход 

към оценката на преводите по принцип. 

 

 
Уважаеми г-н директор, 

Едно мнение, изказано от Клаудио Горлие1 (на страниците 

на сп. „Парагоне“, бр. 164, с. 115–116) относно превода на изда- 

дения от „Ейнауди“ роман A Passage to India от Е. М. Форстър, 

ме кара да напиша това писмо в качеството ми на издателски 

сътрудник не само за да отдам дължимото на една от най-добри- 

те ни преводачки Адриана Моти, а и заради някои общи разми- 

сли върху задачите на критиката, изхождайки от специфичната 

гледна точка на издателската професия. 

Италианските издатели публикуват чуждестранните кни- 

ги в понякога отличен, понякога приемлив или пък незадоволи- 

телен, или безобразен превод; причините за тази неравностой- 

ност (която може да се случи да открием сред книгите на едно 
 

1      Преподавател по англоезична литература, критик и преводач (1926–2017). 

(Бележките в текста са мои. – Б. пр.) 
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и също издателство) са разнообразни. Нека кажем: в треската за 

набъбваща производителност на днешното италианско книго- 

издаване не всички преводи успяват да бъдат отлични. Относи- 

телно малка беда, стига да говорим за книги с малка значимост, 

но тежка загуба и разхищение, щом става дума за произведение 

с голяма литературна стойност. Тъй че днес повече от всякога 

се усеща нуждата от критика, която да навлезе в същината на 

темата за превода. Такава нужда усещат читателите, които ис- 

кат да знаят до каква степен могат да се доверят на умението 

на преводача и на сериозността на издателската марка; усещат 

я добрите преводачи, които проявяват чудеса от старание и ин- 

телигентност и никой никога не им казва: еха!; усещат я и хо- 

рата от издателската сфера, които искат добрите постижения да 

получават отзвука, който заслужават, а дилетантските опити да 

бъдат порицавани (всеки винаги се надява в условията на все- 

обща строгост да пострада не неговият отбор, а конкурентните) 

и мислят, че могат само да спечелят, ако подборът и контролът 

на преводачите се осъществява със съдействието на критиката 

и пред очите на публиката. 
Това, че този вид критика влиза в обращение, радва про- 

чее мнозина от нас и ни кара да я следим с интерес. И в също- 

то време ни кара да я призовем към абсолютна професионална 

отговорност. Защото ако липсва това чувство за отговорност, 

настава само още по-голямо объркване и се поражда у превода- 

чите едно обезсърчаване, което веднага води до обратен ефект, 

до снижаване на общото ниво. Не за първи път чуваме добър 

преводач да казва: „Да бе, да, скъсвам се да преодолявам пре- 

пятствия, които никой не си е поставял и които никой няма да 

забележи, а после критикът Х отваря книгата напосоки, пада му 

погледът на някое изречение, което не му харесва, даже без да 

го сравни с оригинала, без да се запита как другояче е можело 

да се предаде, и в два реда съсича целия превод...“ Прави са да 

се оплакват – авторът винаги се радва на разнообразни оценки: 

ако се натъкне на критик, който да го съсипе, все ще се намери 

и такъв, който да го защити; докато за работата на преводачите 
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оценките на критиката са толкова редки, че се превръщат в нео- 

спорими, и ако някой напише, че даден превод е лош, оценката 

влиза в обращение и всички я повтарят. 

Всъщност този разговор трябваше да го подхвана не толко- 

ва с Горлие, колкото с Паоло Милано2. На Паоло Милано трябва 

да му се признае голямата заслуга, че е може би единственият 

критик от периодичния печат, който почти редовно посвещава 

една част (понякога четвърт) от статията си на достойнствата и 

недостатъците на превода. Успява да го прави подробно и с при- 

мери независимо от ограниченото място в един седмичник, и то 

така, че да заинтригува читателя и да заличи всякакво съмнение 

в придирчивост. В този смисъл неговата критика е образец, кой- 

то отговаря на днешните нужди. След казаното дотук трябва да 

добавя, че редица пъти съм бил несъгласен с неговите прецен- 

ки. Съжалявам, че нямам подръка предишни броеве на сп. „Ес- 

пресо“, а и не искам да цитирам по памет, но той без съмнение е 

разгромявал преводи, които не са го заслужавали, а е пощадявал 

други, на които се е полагало порицание. 

Преводаческото изкуство не е в добър период (нито в Ита- 

лия, нито другаде, но тук нека се ограничим с Италия, която 

освен това със сигурност не е страната, която има най-много за 

какво да се оплаче в тази област). Кадровата база, т.е. младите 

хора, които знаят добре или сносно чужд език, със сигурност 

се е разраснала, но все по-малко са онези, които при писането 

на италиански се справят с ловкост, увереност в лексикалния 

избор, синтактична икономия, усет за различните езикови рав- 

нища, изобщо интелигентност на стила (в двоякия аспект на 

вникването в стилистичните особености на превеждания автор 

и на способността да се предложат италиански еквиваленти във 

форма, която да се чете, сякаш е била мислена и писана направо 

на италиански), именно с тези умения, в които се крие уникал- 

ният преводачески гений. 

2 Литературен критик и университетски преподавател (1904–1988), живял 

дълги години в САЩ; след завръщането си в Италия става емблематичен 

автор на сп. „Еспресо“. 
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Наред с професионалните качества все по-рядко се срещат 

моралните качества: нужното настървение, за да се концентри- 

раш и да дълбаеш месеци наред навътре в тунела с усърдие, 

което всеки миг е на ръба да се разколебае, с различителна спо- 

собност, която всеки миг е на ръба да се деформира, да се под- 

даде на преходни моди, на заблуди, изопачавания на езиковата 

памет, с онзи хъс за съвършенство, който трябва да стане нещо 

като методична лудост и който притежава свойствените за нея 

неизказани сладости и разяждащо отчаяние... 

(Пишещият това писмо никога през живота си не се е ос- 

мелявал да преведе книга и се барикадира именно зад недостига 

у себе си на тези специфични морални качества, или по-точно 

на нервно-методологическа издръжливост, но и в своето заня- 

тие на надзирател на преводачите страда достатъчно – заради 

чуждите страдания и сам по себе си, както за лошите преводи, 

така и за добрите.) 

(Едно време писателите превеждаха, особено младите. 

Днес сякаш всички са заети с друго. И освен това сигурни ли 

сме, че италианският на писателите би бил по-добър? Усетът за 

стил се среща все по-рядко. Бихме могли да кажем, че по-малка- 

та грижа на младите писатели за словото и по-рядко срещаното 

влечение към преводаческа работа са прояви на едно и също 

явление.) 

В тази ситуация, в която истинският преводач трябва вся- 

чески да бъде насърчаван и подкрепян, и изтъкван, е особено 

важно периодичният печат и литературната периодика да оце- 

няват преводите. Но ако критиката добие навика да срива един 

превод с два реда, без да си дава сметка как са били предадени 

най-трудните пасажи и стилистичните характеристики, без да 

се запита дали е имало други решения и какви, тогава по-добре 

нищо да не прави. (Цитирам най-честия случай: недоглеждане- 

то. Разбира се, недоглеждането трябва да се порицае. Но то не е 

достатъчно, за да се съди за превода. Недоглеждането може да 

се промъкне в страниците на вече опитния и авторитетен пре- 

водач, който според всички няма нужда от редакторска намеса, 
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който сам си коригира черновата и т.н., докато може да отсъства 

в работата на новобранеца, в която са се постарали да сложат 

всяка запетая на мястото ѝ и която е влязла в печатницата по- 

правена от начало до край...) 

Критическият анализ на един превод трябва да се извърш- 

ва по метод, като се подбират достатъчно обширни представи- 

телни извадки, които да могат да изиграят категорична роля на 

пробен камък. Това преди всичко е упражнение, което бихме ис- 

кали да препоръчаме не само на критиците, а на всички добри 

читатели: както е известно, един автор се чете истински само 

когато се превежда, или когато текстът се сравнява с негов пре- 

вод, или пък се сравняват преводни версии на различни езици. 

(Друг отличен метод за оценка: съпоставка на три неща – текст, 

версия на италиански и версия на друг език.) Техническата 

оценка все още не е оценка по вкус – на този терен възможните 

граници на оспоримост, в които винаги се люшка литературната 

оценка, са много по-тесни. Ако аз твърдя, че версията на Адриа- 

на Моти е отлична, а Горлие намира в нея само поводи за упрек, 

това не е въпрос на субективност или на „гледни точки“. Един 

от двама ни греши, той или аз. 
Цитирам откъса от текста на Горлие, или по-скоро вметка- 

та, отнасяща се до превода: „Да кажем приличен, но само тол- 

кова. Всъщност романът Passaggio in India3, публикуван от „Ей- 

науди“, озадачава малко още от заглавието, което звучи зле и 

двусмислено на италиански. И освен това как е възможно добър 

преводач да използва affatto в отрицателен смисъл, след като 

само един ученик в техникум може да си го позволи, или да на- 

пише cosa вместо che cosa, или да не знае, че в повечето случаи 

dissolved значи разтворен, а не разтопен?“ 

Веднага подхождам към въпроса за заглавието, за което не 

носи отговорност Адриана Моти, а единствено издателството. 

Обсъждахме го месеци наред, преди да вземем решение. По- 

 
3      Романът на Е. М. Форстър е преведен на български със заглавието „На гос- 

ти в Индия“. 
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начало в Италия имаше обичай лошо преводимите заглавия да 

се променят коренно; това допреди дванайсетина години; но от 

известно време, за щастие, всички се убедиха, че непридържа- 

нето към оригиналното заглавие е тежък произвол. Да се сложи 

обаче „Пътуване до Индия“, струва ми се, щеше да направи на 

книгата твърде лоша услуга. Не само заради това, че точно през 

тези месеци по витрините на книжарниците имаше три-чети- 

ри подобни заглавия от италиански автори, които са отишли до 

Индия и са си написали по един пътепис; работата е там, че при 

всички случаи на италиански заглавието „Пътуване до някъде“ 

предполага жанра „пътепис“ (а нима на английски не е същото 

с думата travel?). Тогава? Екскурзия в Индия? Престой в Индия? 

Те омаловажаваха по някакъв начин значението, ощетяваха го, 

изключваха онази нотка на символична вибрация, която ми се 

струва, че има в passage. И която ми се струва, че има в passag- 

gio, дума с множество резонанси (нима не се казва la vita è un 

passaggio4...?). Горлие казва, че звучи зле; и чувам, че мнозина 

били съгласни с него. Трябва да кажа, че passaggio е дума, която 

на мен много ми харесва, включително в производните изрази 

като di passaggio5, прекрасна типична италианска дума. Звучи 

нееднозначно, допълва Горлие. Именно: исках дума, която да 

няма ограничено поле от значения, а да е с ореол на символична 

двусмисленост, отговарящ именно (както Горлие много добре 

ни показва) на характера на книгата. Виждам обаче, че тук всич- 

ки са на друго мнение, и трябва да се предам. Ако издателят 

пожелае да смени заглавието в следващо издание, ще имаме 

грижата за това. Край на самозащитата относно заглавието. 
В превода Горлие грешки не открива. (Него ще ползва 

нашироко за всичките си цитати.) Отправя три забележки към 

италианския на преводачката, включително за избора на думата 

dissolto. На с. 353 (тъй като не са посочени номерата на разкри- 

тикуваните страници, се наложи да прехвърлим всичките 355 

 
4      Преминаване; животът е преминаване, преход. 
5      Пътьом, мимоходом. 
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страници на книгата) всъщност се казва: quando ebbe finito, lo 

specchio del paesaggio si era frantumato, il prato dissolto in far- 

falle6. Горлие би ли предпочел: il prato sciolto in farfalle? Съжа- 

лявам: Адриана Моти съвсем правилно е използвала dissolto. 

Affatto7 в отрицателен смисъл и на мен не ми харесва, 

макар и без да предизвиква учебникарско негодувание като у 

Горлие. С. 247: Temo che per te sia molto sconvolgente. – Affatto, 

non me ne importa.8 Можела ли е да сложи niente affatto или per 

niente? Щяла е да се получи рима със sconvolgente: обичайните 

преводачески Сцила и Харибда. Можела ли е да сложи per nul- 

la? Е, вероятно се е въздържала (излишно) заради отрицанието 

веднага след това. Преводачката възроптава в писмо до мен: „В 

речника на Ригутини и Фанфани (с. 32, изд. „Барбера“, Флорен- 

ция, 1893 г.) думата affatto е дадена в отрицателен смисъл с дос- 

та мека осъдителна оценъчност, която е почти равносилна на 

одобрение“. Аз не съм фанатичен привърженик на речниците: 

за мен важно е да възтържествуват хармонията и вътрешната 

логика на изречението в неговата цялост, дори ако това стане с 

малко насилие. Кривването, което разговорният език има склон- 

ност да налага спрямо правилото. И въпросното изречение зву- 

чи в ухото ми добре: отрицанието от non importa се разстила до 

affatto, поглъща го. Духът на италианския език е тъкмо в неща 

като това: те са несравнимото му богатство и неговото прокля- 

тие (защото правят италианската литература по същество не- 
 

6 Според българския превод на книгата: Когато привърши, огледалото, което 

представляваше гледката, се разби на парчета, от ливадата останаха само 

пеперудите. (Е. М. Форстър, „На гости в Индия“, С.: Народна култура, 

1967, пр. Надя Сотирова, с. 314.) Италианският превод е по-буквален в 

запазването на образността чрез версията „Ливадата се беше разтворила 

в пеперуди“, която позволява оспорването на избора между разтворила и 

разтопила. 
7     Изобщо (от итал.). 
8    Според българския превод на книгата: – Боя се, че много ще те разстрои. 

– Ни най-малко. Никак не ме засяга. – Пак там, с. 221. В оспорваната си 

версия цитираното изречение звучи приблизително като: – Изобщо, не ме 

засяга. 
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преводима) и неговата трудност (тежко на оня, който си мисли, 

че може да престъпи граматиката при липса на слух и на логи- 

ка; само на надарения с върховната благодат на словесността е 

дадено да съгрешава и да му бъде простено!). 

Cosa? вместо Che cosa?9. Тук вече търпението ми се из- 

черпва. След целия труд, който художествената литература е 

положила, за да даде на писмения италиански непринудеността 

на жив език и след целия идеен кипеж, който модерното ези- 

кознание събуди във всяка област на културата, превръщайки 

явлението „език“ в едно подвижно и органично цяло с неговия 

взаимен обмен между писменото и говоримото, неговите възхо- 

ди и неговите спадове, от дълго време бяхме убедени, че под- 

дръжниците на пуристичните глупотевини са напъдени между 

разните Бувар и Пекюше с техните си рубрички във вестници и 

списания. Cosa? вместо Che cosa? се използва и е основателно 

да се използва, защото е по-кратко, защото служи да премахне 

едно che (повторението на che, бич за всеки пишещ), не отнема 

от яснотата на казаното и най-вече се вписва в логиката на оп- 

ростяването, постепенно осъществено през вековете от итали- 

анския и от другите романски езици. 

Преди да възложим превод на някого, най-напред се уве- 

ряваме (мисля, че мога да го кажа общо от името на различните 

издателски редколегии) именно в гладкостта, спонтанността, 

отсъствието на педантизъм и отсъствието на превзетост в него- 

вия италиански език. Тъй че тъкмо това, което Горлие порица- 

ва, ние наричаме „доброто писане“, „неотменимото условие“ да 

бъдеш преводач. 

Да бъдем преводачи. Защото може да сме сериозни учени 

и даже критици с ясна преценка и да „пишем зле“. (Не искаме да 

засягаме стародавната тема, която би ни отвела твърде надалеч, 

за писателите – включително големи – които „пишат зле“.) „Да 

пишеш зле“, т.е. да се движиш неловко в езика като в сако, което 

9 Какво (от итал.). В смислово отношение разликата между двете е съпос- 

тавима с тази между как? и как така? на български, докато стилистично 

cosa?, особено през 60-те години, звучи по-разговорно от che cosa?. 
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опъва на лактите, без свобода, без готови рефлекси. Може ли да 

бъде обвиняван един изкуствовед, че не умее да държи четка? 

Със сигурност не. По същия начин не искаме да упрекваме ли- 

тературоведа, който в края на същата страница, от която е давал 

езикови поучения, пише във маншета (печатна грешка? Нищо 

не навежда на тази мисъл), който пише визия и финализирам, т.е. 

лишен е от защита срещу най-злополучните – тях вече можем да 

наречем така, – журналистическо-бюрократични обезобразява- 

ния на езика, лишен от онзи проблясък, който в мига на пропа- 

дането идва на помощ на възлюбения от боговете прегрешаващ 

и му изпраща, обвит в ореол от светлина, единствения и съвър- 

шен глагол: завършвам!, преди отново да се спусне мрак. Ако 

текстовете му са подкрепени от солидна мисъл, ще бъдат четени 

и оценени, дори и зле написани. Но от едно изкушение трябва 

да се пази: от преобразуването на това свое езиково затруднение 

(което не е провинение дори от категорията на простимите, то 

е една от безкрайно многото специфики на личността) в криво- 

разбрана любов към един абстрактен и неподвижен език, който 

той си представя именно заради тази неподвижност като пости- 

жим и от него самия. Любовта към езика е нещо съвсем друго и 

се поражда от съвсем друга душевна нагласа, разтърсвана е от 

съвсем друго и по-остро напрежение. 
(Това е моето проникнато от великодушие официално ста- 

новище. Тайно, негласно давам воля на яда си, като гледам как 

сред новите критици словото, първа субстанция на всяка ли- 

тература, се ползва с такава несръчност, усилие и глухота, и се 

питам кое може да е подтикнало тези младежи към поприще, за 

тях безспорно мъчно и неблагодарно. И тайно се присъединявам 

към наскоро писаното от Емилио Чеки в „Кориере дела сера“ от 

4 октомври 1963 г.: „В едно критическо есе качеството на те- 

кста е гаранция за истинността и жизнеността на изложените 

впечатления и идеи; и дори е органична част от тази истинност 

и жизненост“. И тайно си мечтая как не след дълго, щом цар- 

ството на книжнината бъде поделено между двете враждуващи 

фракции на традиционалистите и на новаторите, обединявани 
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от еднаква безчувственост към словото, ще мога да пиша най- 

после нелегални произведения, преследвайки идеал за модерна 

проза, който да предам на поколенията, които кой знае кога от- 

ново ще почнат да разбират... Ето че излязох извън очертанията, 

които си бях определил: това трябваше да бъде просто писмото 

на един член на издателски редакционен екип, който спори с 

критиците. Връщам се на въпроса.) 

Към издателствата Горлие отправя упрека, че пренебрег- 

ват или забавят навлизането в Италия на първостепенни англо- 

саксонски писатели, а публикуват второстепенни млади авто- 

ри. Почти всички имена, които посочва в първата група, са под 

печат в различни италиански издателства, писатели в голямата 

си част с фин стилистичен подход, за които само можем да се 

надяваме, че ще бъдат публикувани едва когато получат своя на- 

истина добър превод. (Защо много автори не са били преведени 

по-рано, не е трудно да се разбере: при книгите капацитетът за 

произвеждане и усвояване в Италия нарасна през последните 

години; естествено е в новия климат актуалната чуждестранна 

продукция да получава лъвския пай, а наваксването на изоста- 

ването от изминалите десетилетия да напредва по-бавно.) 
Като пример за второстепенни автори, които пък са били 

преведени, Горлие посочва Пърди и Силитоу. „Един Силитоу не 

пропуска да се появи своевременно.“ Хайде сега. От Силитоу 

дотук е преведена първата книга, „Събота вечер и неделя су- 

трин“, един добър роман, интересен, не какъв да е. След него в 

Англия излязоха други четири негови книги (ако не съм изгубил 

бройката), които още не са излезли у нас; някои от тях (има от- 

лични и не толкова добри) ще излязат в Италия – не прекалено 

своевременно, но и без никакво намерение да се пренебрегва 

или подценява този автор. 

Ако Силитоу е оценяван и превеждан по цял свят, случа- 

ят с Пърди е различен. В Америка още не е постигнал успех 

нито сред критиката, нито сред публиката; донякъде той е наше 

откритие; един от притежаващите най-остър нюх и най-голя- 

ма безкомпромисност в италианското книгоиздаване (сега, уви, 
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прегърнал поради снобски скептицизъм масовата култура и за- 

реял се по посока на междупланетни пространства) заложи на 

него измежду хилядите американски автори на разкази, всички 

еднакво нелоши и духовити, но без забележителни проблясъци. 

Пърди е едно малко откритие, от което изпитваме тиха гордост. 

Още не сме публикували „Малкълм“, неговата най-деликатна и 

ефирна книга, но се надяваме да я пуснем скоро. 

Изобщо, струва ми се, че Горлие разбира задачата на из- 

дателя като това да отчита признатите в различните литератури 

ценности, установените от възрастта и славата йерархии, и да 

ги пренася тук едно към едно. Ние пък я разбираме по съвсем 

друг начин: в издателската работа ни увлича и забавлява тъкмо 

предлагането на гледни точки, които не съвпадат с най-очевид- 

ните. Така, докато следим източниците на информация, чуждес- 

транната критика и увещанията на издателите, винаги внимава- 

ме да не паднем в плен на чуждите оценки, да избираме винаги 

въз основа и на наши мотиви и да правим така, че нашият избор 

да се отрази на славата на един автор в международен план. 

Избирането на чуждоезични книги е обмен и за двете страни; 

чуждестранната литература ни дава един автор, а ние ѝ даваме 

нашия избор, нашето потвърждение, което също е „ценност“ 

именно доколкото е плод на различен вкус и традиция. 

На този етап съм длъжен да кажа: както за превода не се 

съди по няколко реда, още по-малко се съди с този аршин за 

критическото есе. Разсъжденията на Горлие за книгата на Фор- 

стър са извънредно богати, стимулиращи и проницателни. И 

намирам за правилна критиката му към „маншета“10 на изда- 

нието на „Ейнауди“, който действително омаловажава стой- 

ността на книгата. И изкуството на „маншета“ е трудно: за една 

значима книга, която не търпи синтезирани определения (както 

сочи всичко написано от Горлие), никой не иска да се ангажира 

да съчини представяне в двайсет реда; а страниците на най-на- 

четените капацитети рядко са с нужния „формат“. 
 

10 Рекламният текст относно съдържанието на книгата, поместен на подгъва 

на обложката (маншета) или корицата. 
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Като съм почнал, бих искал да си позволя едно последно 

отклонение, не насочено към Горлие, с когото тук съм съгла- 

сен, а поначало към критиката. Виждаме, че за критици и ре- 

цензенти е станало почти правило да построяват материала си 

в дискусия с издателския „маншет“ или „крилце“ (или пък най- 

мързеливите и плахи перифразират „маншета“). Изобщо с „ман- 

шета“ издателят има една власт, която ми се струва прекалена: 

властта да зададе цялата критическа дискусия; има съгласие или 

има възражение, но никога не се излиза от тези теми, от тези 

идеи. Ще кажат: това е все някаква отправна точка за започване 

на разговора. Да, но истинският обект на критиката – книгата, 

в крайна сметка сякаш се оказва подминат: истинският смисъл, 

истинската емоция на всяка критическа корида, критикът, който 

хваща за рогата бика-книга, бика-автор, се губи. Вместо с авто- 

ра критикът се бори... с кого? В най-добрия случай с тази нова 

институция в нашия литературен живот, която е „водещият по- 

редица“, но най-често с анонимната фигура от „редакционния 

екип“, т.е. с момчетата и момичетата от отделите за реклама и 

връзки с печата, по принцип будни и информирани, но склонни 

поради естествена професионална деформация да опростяват и 

здраво да претупват нещата. Струва ми се, че и за читателя би 

било по-възпитателно да бъде научен да подхожда към книгата, 

отваряйки я на първата страница. Дотолкова, че почти започвам 

да мисля дали не би било по-образователно да публикуваме кни- 

гите голи-голенички, както се прави (се правеше) във Франция. 

Извинявам се за дължината на това писмо. За литерату- 
ра се пише непрестанно, докато за тези работи от издателската 

кухня, които всъщност заемат голяма част от нашето време и от 

нашите тревоги, не се говори никога. Затова имах много неща 

за казване. Благодаря. 

И. К. 

Превод от италиански: Дария Карапеткова 

Преводът е направен по: Paragone letteratura, XIV, 168, 

декември 1963 г., с. 112–118. 
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Сравнително литературознание и превод 

Кроскултурен и интердисциплинарен поглед 

 
Уан Нин и Сесар Домингес 

 
1. Увод (С. Д. & У. Н.) 

 
Няма съмнение, че преводът е тясно свързан със сравнителното 

литературознание (СЛ), което, от своя страна, подпомага т.нар. 

„културен обрат“ в превода и преводознанието (ПЗ), настъпил 

през 70-те и 80-те години на XX век. Без посредничеството на 

превода СЛ не би могло да съществува дори ако компаративи- 

стът знае много езици и познава до голяма степен различни 

литератури. След „културния обрат“ повече учени от всякога 

започват да изследват превода от перспективата на културни- 

те изследвания и компаративистиката. Настоящата глава ще се 

позовава на предишни разработки в тази посока, дело на други 

учени. 

В увода на специалния брой на Comparative Literature от 

1995 г., посветен на превода, Андре Льофевр заявява, че не- 

говата статия „показва как са се развили нещата, разказвайки 

историята, може би за пръв път, от гледна точка на превода“ 

(Lefevere 1995: 1; курсивът е добавен). Тази история не само е 

била разказана за пръв път по този начин, а и ПЗ не спира да я 

разказва през последните двайсет години, както свидетелстват 

дебатите, подети от Лийвен д’Хълст (D’hulst 2007), Сандра Бер- 

ман (Bermann 2009), Карлос Дж. Тий (Tee 2012) и др. Впослед- 
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ствие, от 1989 г., когато Пиер Брюнел и Ив Шеврел включват 

превода в наръчник по СЛ за пръв път, СЛ приема превода като 

обект на изследване доста безкритично. Фактът, че през 1958 г. 

Рене Уелек изключва превода от полето на компаративиста за- 

ради икономическите му обертонове, е пренебрегнат без по-на- 

татъшно разследване; в същото време ПЗ убедително показва, 

че преводът като общуване между литературни системи всъщ- 

ност е въпрос на „външен обмен“. Нещо повече, преводните 

литературни произведения винаги са представлявали важна – и 

със сигурност нарастваща – част от читателския и писателския 

опит, в резултат на което читателите може и да не правят разли- 

ка между „оригинали“ и „преводни творби“. 

Първата част на настоящата глава ще се занимае с връзка- 

та между СЛ и – тук съюзът е използван в Бермановия смисъл 

на „контакт, отношение и диалог“ (Bermann 2009: 433) – пре- 

вода от гледна точка на СЛ. Целта обаче не е просто да дадем 

критична оценка, където такава липсва, въпреки че някои ва- 

жни в това отношение въпроси ще бъдат коментирани. Целта 

е по-скоро да се насочим към проблем, който, доколкото ни е 

известно, досега не е бил проучван, а именно рефлексивността 

като съществена за СЛ qua многоезиково изследване. Задавайки 

въпроси за рефлексивността, езиковата компетентност и прево- 

дът установяват интердисциплинарна връзка със СЛ. Втората 

част на настоящата глава си поставя за цел да преразгледа СЛ 

от гледна точка на превода, като се фокусира върху факта, че 

в епохата на глобализацията СЛ все повече се припокрива със 

световната литература. 
Финалните ни бележки по тези два параграфа показват 

как преводът е тясно свързан със СЛ – зависи от интеркултур- 

ните си елементи, – и как СЛ се изучава с помощта на превода, 

без който не би могло да излезе на сцената на световната лите- 

ратура. 
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2. Отношението на сравнителното литературознание 

към превода (С. Д.) 

 
Както Сюзан Баснет надлежно отбелязва: „Рано или късно, все- 

ки, който има претенциите, че се занимава със сравнително ли- 

тературознание, трябва да се опита да отговори на неизбежния 

въпрос: Какво е то?“. Основанията за този въпрос са били от- 

дадени – може би твърде едностранчиво – на т.нар. „методоло- 

гическа слабост“ на дисциплината, на онова, което Рене Уелек 

знаменито определя като „несигурното състояние на нашата 

наука“* (Wellek 1959). Подразбира се, че компаративистиката 

не отговаря на изискванията за собствена ниша. Макар че про- 

блемът за методологията е ключов и е пряко свързан с конститу- 

тивната „анксиогенна“ природа на СЛ (Bernheimer 1995: 1), тук 

искам да обърна внимание на друг аспект от безпокойствата на 

дисциплината, синтезиран във въпроса „Как става то?“. 

Двата въпроса – „Какво е то?“ и „Как става то?“ – не са без 

връзка помежду си1. Напротив, дори би могло да се каже, че те 

се отнасят към един и същ проблем (процедурата), само че се 

фокусират било върху обекта на сравнение, било върху субекта, 

който сравнява. Ето защо след отговора на въпроса „Какво е 

то?“ въпросът, който обикновено следва (зададен от колега ком- 

паративист), е „Кои литератури сравнявате?“. Накратко, ако оп- 

ределението на Уелек за СЛ гласи „всяко изследване в областта 

на литературата, което надхвърля границите на една национал- 

на литература“ (Wellek 1959), въпросът „Как става то?“ посочва 

 
* Цитатите от Уелек са по българското издание: Уелек, Рене, „Кризата на срав- 

нителното литературознание“, Език и литература, 1998, кн. 5–6, с. 31–39, 

прев. Н. Тошева. 
1 Докато традиционният въпрос, задаван на компаративистите, е „Какво е то 

[сравнителното литературознание]?“, под „Как става то?“ аз имам предвид 

„Как сравнителното литературознание работи/ Как работите вие, т.е. кои 

езици владеете?“ – ключов въпрос за разсъжденията в настоящия първи 

раздел. 
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езиковите познания на компаративиста като предпоставка за за- 

срещане и свързване на литератури. 

Въпреки ключовата роля на знанието на чужди езици за 

компаративиста, тази тема се засяга рядко, само между другото 

и с оглед на предварителното обучение. Например Чарлс Бърн- 

хеймър отдава едно от безпокойствата, което СЛ поражда у док- 

торантите (но не и у техните „колеги от катедрите по национал- 

ни литератури“), на изискването за „знание на повече езици“ 

(Bernheimer 1995: 1). Макар че акцентът изглежда пада върху 

знанието на повече на брой езици, какво всъщност се разбира 

под „знание на езици“ остава неясно. Същевременно нито едно 

съвременно уводно пособие по дисциплината не споменава как- 

вото и да било за изучаването на втори език. По-старите посо- 

бия хвалят компаративистите за знанието им на езици (Pichois 

& Rousseau 1967: 177), въплътено за Уелек „от хора, които стоят 

на кръстопътя на няколко нации или поне на границата на една“ 

(Wellek 1959), хора като Луи Бец, Фернан Балденшперже, Ернст 

Роберт Курциус и Артуро Фаринели. 
Било когато става дума за „предопределени случаи“ за- 

ради „билингвизъм по рождение, образование в чужбина, кос- 

мополитно семейство“ (Pichois & Rousseau 203) – каквито са 

примерите на Уелек, – или за някой, който „достига до него 

[сравнителното литературознание] по един или друг начин, пъ- 

тувайки от различни начални точки“ (Bassnett 1993: 1), езико- 

вото разделение между компаративиста и изследователя на на- 

ционална литература се корени в това, че първият знае повече 

езици. Неясно и често неточно разделение в действителност. Би 

било поучително да прегледаме специалния брой от 2000 г. на 

списание Revue de Littérature comparée, посветен на първоос- 

нователите на френското сравнително литературознание. Там 

няма сведения за конкретните езици, които компаративистите 

владеят, нито за езиковото им обучение, единствено за Рене 

Етиамбъл е казано, че „след като изучава в училище англий- 

ски и немски, както и латински и гръцки, той научава испан- 

ски, италиански и руски, а също и китайски, и прави първите 
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си крачки в арабския, турския, новогръцкия, японския, в още 

няколко езика от Централна и Северна Европа и др.“ Все пак 

ние сме предупредени, може би защото положението напомня 

езиково разточителство, че „Езиковите умения на Етиамбъл 

се изтъкват някак прекалено, тъй като той самият никога не е 

претендирал, че може да говори, да чете или да пише на други 

езици освен на онези, които е учил през младостта си, и на оне- 

зи, които е практикувал по време на дългите си престои извън 

Франция или благодарение на близките си приятелства“ (Détrie 

2000: 414). Може да се изненадаме следователно, че въпреки 

страстните заявления на Етиамбъл, че учи китайски – и други 

неевропейски езици, – той самият „не е крил нуждата от устен 

преводач, за да говори със събеседниците си в Китай“ (Détrie 

2000: 414). 
Издаденият през 1979 г. сборник в чест на Етиамбъл е 

знаменателно озаглавен „Митът за Етиамбъл“, тъй като броят 

овладени езици допринася основно за мистичността на лич- 

ните истории на компаративистите. Нека разгледаме случая на 

друг родоначалник на СЛ, този път от групата на изгнаниците – 

Ерих Ауербах. Както Емили Аптър убедително доказва, докато 

„Шпицер позволява на Турция да моделира създаденото от него 

поле на модерен хуманизъм, […] Ауербах се съпротивлява на 

Турция“ (Apter 2006: 53). Според Аптър ключът към тези про- 

тивоположни позиции се крие във въпроса за изучаването на 

втори език: да се учи ли турски или не. Нещо повече, ситуаци- 

ята е показателна и за привидно общото отношение на двамата 

учени към превода, което в случая на Шпицер Аптър описва 

като „какофония от непреведени езици“ (Apter 2006: 61). 

Нека разгледаме преводa, извършен на „Мимезис“ – труд, 

написан в Истанбул, „където библиотеките не са добре снабде- 

ни за изследвания по европейски теми“ (Auerbach 1991: 557). 

Макар че трудът е преведен на повече езици от включените в 

Таблица 1, за целите, които си поставям, тук взимам предвид 

само оригиналните езици на литературните произведения, кои- 

то Ауербах анализира в книгата си. 
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Литературно 
произведение 

Немски 
(1945) 

Испански 
(1950) 

Английски 
(1953) 

Италиански 
(1956) 

Френски 
(1968) 

„Одисея“ Няма цити- 
ран текст 

Няма цити- 
ран текст 

Няма цити- 
ран текст 

Няма цити- 
ран текст 

Няма цити- 
ран текст 

Петроний, 
„Сатирикон“ 

Латински + 
немски 

Латински + 
испански 

Латински + 
английски 

Латински + 
италиански 

Латински + 
френски 

Амиан Марце- 
лин, Res Gestae 

Латински + 
немски 

Латински + 
испански 

Латински + 
английски 

Латински + 
италиански 

Латински + 
френски 

Григорий от Тур, 

„История на 

франките“ 

Латински + 

немски 

Латински + 

испански 

Латински + 

английски 

Латински + 

италиански 

Латински + 

френски 

„Песен за 
Ролан“ 

Старофр. + 
немски 

Старофр. + 
испански 

Старофр. + 
английски 

Старофр. + 
италиански 

Старофр. + 
френски 

„Ивен“ Старофр. + 
немски 

Старофр. + 
испански 

Старофр. + 
английски 

Старофр. + 
италиански 

Старофр. + 
френски 

Mistère d´Adam Старофр. + 
немски 

Старофр. + 
испански 

Старофр. + 
английски 

Старофр. + 
италиански 

Старофр. + 
френски 

„Ад“ Италиан- 

ски + нем- 

ски 

Италиански 

+ испански 

Италиан- 

ски + ан- 

глийски 

Италиански Италиански 

+ френски 

„Декамерон“ Италиан- 

ски + нем- 

ски 

Италиански 

+ испански 

Италиан- 

ски + ан- 

глийски 

Италиански Италиански 

+ френски 

Réconfort de Ma- 
dame du Fresne 

Френски + 
немски 

Френски + 
испански 

Френски + 
английски 

Френски + 
италиански 

Френски 

„Гаргантюа и 
Пантагрюел“ 

Френски + 
немски 

Френски + 
испански 

Френски + 
английски 

Френски + 
италиански 

Френски 

Монтен, 
„Есета“ 

Френски + 
немски 

Френски + 
испански 

Френски + 
английски 

Френски + 
италиански 

Френски 

„Хенри IV“ Английски Английски 
+ испански 

Английски Английски + 
италиански 

Английски 
+ френски 

„Дон Кихот“ Испански + 
немски 

Испански Испански + 
английски 

Испански + 
италиански 

Испански + 
френски 

„Тартюф“ Няма цити- 
ран текст 

Няма цити- 
ран текст 

Няма цити- 
ран текст 

Няма цити- 
ран текст 

Няма цити- 
ран текст 

„Манон Леско“ Френски Френски + 
испански 

Френски + 
английски 

Френски + 
италиански 

Френски 

„Луиза Милер“ Немски Немски + 
испански 

Немски + 
английски 

Немски + 
италиански 

Немски + 
френски 

„Червено и 
черно“ 

Френски Френски + 
испански 

Френски + 
английски 

Френски + 
италиански 

Френски 

„Жермини Ла- 
сертьо“ 

Френски Френски + 
испански 

Френски + 
английски 

Френски + 
италиански 

Френски 

„Към фара“ Английски Английски 
+ испански 

Английски Английски + 
италиански 

Английски 
+ френски 

 

Таблица 1. Изходни и целеви езици на Ауербаховия корпус 
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От перспективата на Ауербаховия канон на литературния 

реализъм, освен собствения си език немският учен владее пет 

езика: латински, (старо)френски, английски, италиански и ис- 

пански. Откроява се забележителен пропуск – руският, – във 

връзка с който Ауербах заявява: „За съжаление, трябва да се от- 

кажем от обсъждането на възхода на модерния руски реализъм 

[…] дори в най-общ план; за нашите цели това е невъзможно, 

тъй като не можем да четем произведенията на оригиналния им 

език“ (Auerbach 1991: 492). Ако отнесем това твърдение към 

аудиторията, от перспективата на превода можем да заключим, че 

имплицитният читател, който Ауербах е имал предвид, не е едно- 

езичен немскоговорещ (въпреки че трудът е написан на немски), 

а читател, владеещ френски (било като първи или втори език). 

Защото само такъв читател може да чете в оригинал шест от 

осемнайсетте произведения, подложени на близко четене. Броят 

може да достигне девет (половината корпус), ако вземем предвид 

откъсите на старофренски и се абстрахираме от факта, че прево- 

дачът на френски (Корнелиус Хайм) е сметнал за необходимо да 

даде вътрешноезиков превод. Следователно читателите, които не 

знаят френски, са поставени на другия край на спектъра – това 

е всъщност положението на Ауербах спрямо руския, – тъй като 

те не биха могли да прочетат 50% от корпуса на изходния език. 
Трябва да се подчертае, че какофонията на Аптър е налич- 

на не само вътре в немския текст на „Мимезис“, а и насред пре- 

водната мрежа на „Мимезис“, тук ограничена до четири езика. 

В тази мрежа на преден план излиза друго пренебрегвано и не 

по-малко важно явление, а именно превръщането на преводите 

на самия Ауербах в авторитетни оригинални литературни тек- 

стове. Докато Ауербах се жалва от липсата на „надеждни крити- 

чески издания“ (Auerbach 1991: 557), която липса Аптър поставя 

под въпрос заради „солидната европейска общност от различ- 

ни специалисти, артисти и политици, установила се в Истанбул 

(и Анкара) по времето, когато той [Ауербах] пристига в Турция 

през 1936 г.“ (Apter 2006: 50), можем да се запитаме длаи подоб- 

но жалване се отнася и до преводите. От дванайсетте превода, 
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включени в немския „Мимезис“, осем („Сатирикон“, Res Gestae, 

„Песен за Ролан“, „Ивен“, Mistère d’Adam, „Ад“, Réconfort de 

Madame du Fresne и „Есета“ на Монтен) са без посочен автор и 

човек трябва да заключи, че са дело на самия Ауербах, както ста- 

ва ясно от коментарите към само два от преведените от латински 

текстове. За „Сатирикон“ Ауербах казва, че “ich im folgenden, 

möglichst stilgerecht, deutsch wiederzugeben versuche” (Auerbach 

1959: 28)2. Сходен стремеж е преследван при превода на Мар- 

целин: “Ich will eine Übersetzung geben, die den seltsam barocken 

Stil des Originals nachzuahmen versuch” (Auerbach 1959: 53)3. Об- 

ратното, за Григорий от Тур Ауербах използва немски превод 

от 1913 г., – което е в противоречие с повелята да се чете ориги- 

налният текст, – т.е. превод по смисъл, тъй като „Sie bemüht sich, 

nicht aber eine Vorstellung von Gregors Schreibweise zu vermitteln“ 

(Auerbach 1959: 81 nl)4. Интересно, че с изключение на испан- 

ския превод никой от останалите три превода на „Мимезис“ не 

е запазил обяснителната бележка на Ауербах за използвания от 

него превод. Авторитетният статут, който са си спечелили прево- 

дите на Ауербах, е илюстриран в Таблица 2. 

Таблица 2. Преводи на преводите на Ауербах 
 

Преводите на Ауербах Испанският 
„Мимезис“ 

Английският 
„Мимезис“ 

Италианският 
„Мимезис“ 

Френският 
„Мимезис“ 

Петроний, „Сатирикон“ 🗸   🗸 

Амиан Марцелин, 
Res Gestae 

🗸 🗸  🗸 

„Песен за Ролан“ 🗸    

„Ивен“ 🗸  🗸  

Mistère d’Adam 🗸 🗸 🗸 ? 

„Ад“ 🗸    

Réconfort de Madame 
du Fresne 

🗸 🗸 🗸  

Монтен, „Есета“ 🗸    

 

2      „Следният превод […] се стреми да бъде верен на стила“ (Auerbach 1991: 25). 
3      „Следният превод се опитва да запази удивителния бароков стил на ориги- 

нала“ (Auerbach 1991: 51). 
4      „Този превод се стреми да направи фактите разбираеми, но не и да предаде 

стила на Григорий.“ 
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В 7 от 26 случая, в които преводите на Ауербах не са били 

заменени (в 6 случая не е нужен превод предвид езика, на който 

е преведен „Мимезис“), трябва да заключим, че на читателя е 

предложен превод на превода на Ауербах. Това е забележително 

само по себе си, защото означава, че в контраст с възгледите на 

Ауербах по отношение на подхода му към СЛ, собствените му 

преводи са придобили статута на оригинал за читателя, който не 

може да чете текста на изходния му език. В този смисъл Табли- 

ца 2 представлява обратното на Таблица 1. 

Бележката на Ауербах за руската литература предполага 

както основен принцип (четене в оригинал), така и основен ме- 

тод (близко четене) за СЛ, в рамките на които горните комента- 

ри за ученето на втори език са напълно оправдани. Следовател- 

но преводът е изключен от полето на компаративиста не само 

като обект на изследване (споменатия вече „външен обмен“ на 

Уелек5), но и като инструмент (четене в превод). Скорошният 

призив към диаметрално противоположен метод – отдалече- 

ното четене (Moretti 2013) – не отрежда на превода по-добро 

място в рамките на СЛ6. В интерес на истината отдалеченото 

четене е замислено като решение на проблема с ограничения 

брой литературни произведения, които човек може да прочете, 

не с ограничения брой езици, които може да овладее. 
Показателно е, че конкретните езици, които Ауербах вла- 

дее, остават непроучен въпрос. В увода към „изданието в чест 

на петдесетгодишнината“ на „Мимезис“ (обърнете внимание 

как преводът на Уилард Р. Траск от 1953 г. на английски се е 
 

5 „Желанието да се затвори „сравнителното литературознание“ до изучаване 

на външния обмен между две литератури го ограничава до интерес към 

несъществени обстоятелства, второстепенни автори, преводи, пътеписи, 

„посредници“, с една дума то превръща „сравнителното литературозна- 

ние“ в обикновена субдисциплина, изследваща фактите относно чуждите 

източници и задграничната репутация на писателите“ (Уелек 1998: 32). 
6 Тъй като отдалеченото четене на Морети се основава на четенето на вто- 

рична, не на първична литература, въпросът за превода (на литература) 

няма значение, освен ако човек не иска да повдигне въпроса за нараства- 

щото англоедноезичие на академията (вж. по-долу). 



42  

превърнал в оригинал!). Едуард Саид споменава между друго- 

то езиковите способности, които човек би очаквал от немски 

романски филолог. „Очевидно няма как да прочетете основни- 

те произведения, казва Саид, ако не знаете латински, гръцки, 

иврит, провансалски, италиански, френски и испански, освен 

немски и английски“ (Said 2003: vi). Единственото сведение за 

езиковата компетентност на Ауербах, което успях да намеря, е 

от рецензия за сборник с есета на учения, преведени на англий- 

ски. „Ерих Ауербах е четял на осем езика: гръцки, латински, 

немски, италиански, френски, испански, португалски и иврит“, 

твърди Джоузеф Епщайн (Epstein 2014, курсивът е добавен), 

макар че отсъствието на английски хвърля сериозни съмнения 

върху достоверността на списъка. 
Използваният от Епщайн глагол е симптоматичен. Ауербах 

е четял, но нито е говорел, нито е разбирал, нито е владеел; за да 

спомена единствените три други глагола, които обикновено се 

свързват с езици. Но все пак е очевидно, че Ауербах е говорел, 

разбирал и владеел немски (майчиния му език) и френски (езика 

на училището, което е посещавал – Französisches Gymnasium7) 

наред с други езици. Глаголът на Епщайн подчертава, че чи- 

тателските умения на Ауербах са му позволявали да се справи 

прекрасно с всеки оригинален литературен текст на изброени- 

те езици. Това умение е подразбиращо се предусловие за ком- 

паративистите, дотолкова, че всеки намек за проблеми с езика 

би подронил авторитета им. Такова предусловие кара колегите 

компаративисти и изследователи да предположат, че компара- 

тивистът в действителност чете на езиците на литературните 

произведения, които сравнява, при това без помощта на преводи, 

преводачи, помощници, речници, двуезични издания и т.н. 
Ала дори в тясното поле на четенето, какво означава да 

четеш на някакъв език? Според авторитетно изследване на изу- 

чаването на втори език (Е2) „Проучването на четенето на Е2 

най-общо допуска, че читателските умения на Е2 се оформят 
 

7      Прочутата френска гимназия в Берлин, основана през 1689 г. 
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съвместно от пренесения първи език (Е1), езиковите познания 

по Е2 и печатния текст на Е2. В светлината на това четенето на 

Е2 е междуезиково, то предполага непрекъснато взаимодействие 

и усвояване на фактори от Е1 и Е2“ (Koda 2012: 303). Ключовото 

понятие тук е „пренос“, което в контекста на теорията за придо- 

биването на умения за четене на Е2 означава „как уменията за 

четене на един език засягат придобиването на умения за четене 

на друг“ (Koda 2012: 305). Интересно, че през 1990 г. Итамар 

Евен-Зохар заявява, че „[р]ано или късно […] ще се окаже неико- 

номично да се занимаваме с пренос и превод поотделно“ (Even- 

Zohar 1990b: 73); от което следват два извода. Първият: „Няма 

голяма стойност „откритието“, че вероятността един преведен 

текст да е идентичен на оригинала си, е винаги малка. По-адек- 

ватен въпрос би бил при какви обстоятелства и как точно даден 

текст на целевия език/текст b се свързва с (или може да се свър- 

же с) друг текст на изходния език/текст a“ (Even-Zohar 1990b: 

75; курсивът е в оригинала). И вторият: „След като преводните 

процедури произвеждат дадени продукти в системата на целе- 

вия език и след като за последните се предполага, че участват 

най-общо в процеси (и процедури) на пренос, няма защо да 

свеждаме преводните отношения само до налични [actualized] 

текстове“ (Even-Zohar 1990n: 75; курсивът е в оригинала). 
Изводите на Евен-Зохар са от ключово значение не само за 

теорията на превода, а и защото отправят предизвикателство към 

готовите идеи за четенето в превод от компаративисти. В кон- 

траст с отказа от превод и идеализма, приписван на четенето в 

оригинал като знак за професионализъм, различни изследвания 

на преноса (за основополaгащ труд вж. Wichter & Antos 2001; 

във връзка с Е2 вж. Ellis 2006) показват, че компаративист, който 

чете творба на Е2, чете преводно, т.е. уменията му да чете на Е1 

засягат уменията му да чете на Е2 дотолкова, че се извършва 

превод между Е1 и Е2 (а това е неналичен [non-actualized] текст 

с термините на Евен-Зохар). Следователно четенето на произ- 

ведение на Е2 би било преживяване, доста сходно с четенето на 

произведение на Е2, преведено на Е1. Полисистемната теория 
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също така убедително е показала, че „литература в оригинал“ и 

„литература в превод“ не са лесно разграничими категории от 

гледна точка на репертоара. Защото когато преводната литера- 

тура заеме периферна позиция, нормите за превод следват най- 

вече нормите за създаване на домашни произведения. И обра- 

тното, когато преводната литература заеме централна позиция, 

домашните творби прогресивно ще следват нормите, направля- 

ващи превода (вж. Even-Zohar 1990a). 

Аналитичното проучване на практиките на СЛ не спира до 

проблема за четенето на Е2 в противовес на превода на Е1. Има 

още три важни въпроса. Докато уменията за четене на Е2 са 

част от професионалната мистичност на компаративиста, какво 

да кажем за езика на академичното писане? Ако се върнем към 

забележителния случай с Ауербах, Джейн О. Нюман – прево- 

дачката на есетата му на английски, – е установила, че „той се е 

научил [в САЩ] да разговаря и да чете лекции (а в крайна смет- 

ка и да публикува) на английски […], като е използвал англий- 

ски, който е бил […] не много различен от доста култивирания 

език, на който повечето читатели на Ауербах са свикнали да го 

слушат да „говори“ в преводите на Ралф Манхайм и Уилард Р. 

Траск“ (Newman 2014: xlvii). Това означава, че когато е пишел 

и изнасял лекции, Ауербах е имитирал „преводен английски“, 

т.е. английски, моделиран от немски. Положението става още 

по-заплетено, ако вземем предвид наблюдението на Нюман: 
„Когато Ауербах чете литературни или философски текстове в 

оригинал (Данте, Монтен, Расин, Паскал и Русо), дикцията му е 

по-малко изискана, изреченията му – не така витиевати. Сякаш 

той разговаря със също толкова ерудиран колега на чаша следо- 

бедно кафе“. Това е в контраст с есеистичния стил на текстовете 

му по филология и литературна история, отличаващ се с „дъл- 

ги изречения и многократни опити да използва различни думи 

(или същите думи в различен ред), за да изрази ясно мислите 

си“ (Newman 2014: xlix). 

Искам да подчертая, че преводът е поставен на карта не 

само когато го чете компаративист – колкото и лесно да отри- 
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чат четенето в превод господстващите разкази за професията, – 

а и когато вземем предвид академичното писане на Е2 наред с 

издателските геополитики. В резултат възникват два нежелани 

ефекта, противопоставящи се на идеала на СЛ за многоезичие. 

Първо, англоедноезичието преобладава, което може да постави 

езиковото екоразнообразие на академията пред сериозен риск. 

Второ, свързаното с това явление на намаляващия брой езици, 

на които се цитира вторичната литература. Всичко това води 

до още една главоблъсканица. Щом като предусловие за про- 

фесионализма на компаративиста се поставя четенето на Е2, на 

какъв език трябва да се дават цитатите? На Е2 (в случая – ори- 

гиналният език на произведението), Е1 (в случая – майчиният 

език на компаративиста, на който той пише) или Е2' (в случая – 

Е2, на който компаративистът пише)? Между „какофонията 

от непреведени езици“ по думите на Аптър (Apter 2006: 61) 

и едноезичното единство от текст и цитати стои вариантът на 

Ауербах за текст на Е1 и цитати на Е2 и Е1. Този трети вариант 

включва преводи на немски от него самия, които се стремят да 

запазят оригиналния Stil8 (хубав пример във връзка с въпроса 

на Евен-Зохар за обстоятелствата, при които даден текст на це- 

левия език се свързва с текст на изходния език). Това, от своя 

страна, води до четири преводни пласта. Първо, Е2 е модели- 

ран от Е1 в контекста на придобиването на умения за четене 

на Е2. Второ, цитатите на Е2 са пренаписани на Е1, което е 

моделирано от стила на Е2. Трето, цитатите на Е2 са перифра- 

зирани на Е1, за да стане максимално ясна идеята на компа- 

ративиста, с възможността да се прибегне до различен вид Е1 

(разговора между равни на Ауербах). Четвърто, читателят или 

практикува преводно четене между Е2 и Е1, или се придържа 

към пренаписването на Е1, чрез което преводите придобиват 

статут на оригинали. Колкото и настойчиво професионалният 

разказ за СЛ да пренебрегва превода, компаративистите трябва 

да се справят с него. 
 

8      Стил (нем.) 
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Тук придобива очертания още една интердисциплинарна 

връзка на СЛ, привлечена едновременно от компетентността по 

Е2 и от превода, – антропологията. Както антрополозите, така и 

компаративистите са изградили мистичността на професионал- 

ното си поле въз основа на уменията по Е2 и неодобрението на 

превода. И двете дисциплини имат свои първооснователи, които 

са експлицитно или имплицитно прославяни заради езиковите 

си способности, като Бронислав Малиновски за антропологията 

и Ерих Ауербах за СЛ. Гореспоменатите основания на Ауербах 

да изключи литературата на руски впечатляващо съответстват на 

едно от изискванията на Малиновски, а именно, „да се учи мест- 

ният език“ и той да се използва като „инструмент за събиране 

на сведения“, тъй като „преводът често ограбва текста от всич- 

ките му показателни характеристики“ (Malinowski 2002: 18). 

И двете дисциплини дълго са мълчали по въпроса какво се раз- 

бира под компетентност по Е2 и каква е ролята на „посредни- 

ците“, въпреки че и антрополозите, и компаративистите прибяг- 

ват до последните. Антропологията обаче наскоро започна да 

поставя под въпрос езиковите импликации на кроскултурните 

изследвания, както свидетелстват редица дискусии около „кул- 

турната чувствителност“ (Liamputtong 2008) и „осъзнатостта“ 

(Borchgrevnik 2003), довели до възникването на нов жанр – 

автоетнография (Irvine 2008). Изглежда това ще е неизбежният 

път и за СЛ, ако практикуващите го желаят да проучат „скром- 

ната област на ‚и‘-то“ (Bermann 2009: 432). 
За да завърша този раздел, ще нахвърля основните обла- 

сти, в които преводът е поставен на карта, а също и онези от тях, 

с които СЛ се е занимавало през последните три десетилетия. 

За Ив Шеврел (Chevrel 1995) такава област обхваща както ана- 

лиза на няколко версии на един целеви език на даден изходен 

текст, така и преводите на няколко целеви езика на даден текст, 

чийто изходен език компаративистът не знае. Първият случай е 

създал собствена традиция в рамките на сравнителната стилис- 

тика с основополагащи трудове като този на Жан-Пол Вине и 

Жан Дарбелне (Vinay, Darbelnet 1958) за английски и френски, 
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на Алфред Малбланк (Malblanc 1965) за френски и немски и 

на Пиер Скаве и Пиетро Интравая (Scavée, Intravaia 1979) за 

френски и италиански. Тези трудове по стилистика се фокуси- 

рат върху понятието „еквивалентност“ и са ориентирани по- 

скоро към текста, отколкото към комуникацията, а тази именно 

перспектива е по-ценната за СЛ. 

Даниел-Анри Пажо (Pageaux 1994) смята, че в интересите 

на СЛ влиза да се изследват няколко версии на един и същ це- 

леви език на даден изходен текст (синхронен подход), както и 

няколко превода във времето (било на един или на няколко це- 

леви езика) на даден изходен текст (диахронен подход). Изслед- 

ването може да се опира на паратекстове, непреводими термини 

и разстоянието между изходен и целеви текст, като резултатите 

могат да бъдат описани чрез реторическите операции adiectio 

(включване на нови елементи), detractio (премахване на еле- 

менти), immutatio (пародия, адаптация) и transmutatio (рекон- 

фигуриране на текста). Онова, което Пажо нарича „разстояние“, 

може да бъде изследвано чрез типологията на Шандор Хервеи 

и Ян Хигинс (Hervey, Higgins 2002), която включва пет нива на 

културна транспозиция: екзотизъм, културна заемка, калка, ко- 

муникативен превод и културна трансплантация. 
И все пак тези ориентирани към текста операции трябва 

да се приложат към интеркултурна комуникативна среда, за да 

стане възможно сравнителното изследване. Нека разгледаме 

случая с Гьотевия „Западно-източен Диван“ от 1818 г., който 

може да бъде четен като метасравнително размишление. Повли- 

ян от преводите от персийски на немски на ориенталиста Йозеф 

фон Хамер-Пургащал, Гьоте въплъщава в своя „Диван“ ключо- 

вата роля на превода при създаването на Weltliteratur, набля- 

гайки на интеркултурния пренос и хибридизацията на теми и 

литературни традиции (включително жанрове). За ориенталеца 

„Диванът“ може да бъде четен като форма, успоредна на евро- 

пейския песенник, и обратното. Гьоте предлага собствена пре- 

водна типология в три части: 1) приближаване към получателя 

на превода (като при Лутер), 2) пародийни преводи (като във 
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френската традиция), 3) съвършено тъждество между изходен 

и целеви текст, което Гьоте неизненадващо свързва с немската 

традиция. Колкото и проблематични да са тези степени, в залог 

е фактът, че нито изходният, нито целевият културен контекст 

са статични и следователно всеки превод предполага културна 

транспозиция. 

 

 

3. Превод и сравнително литературознание (У. Н.) 

 
В горния раздел Сесар Домингес обсъди необходимостта от 

превод от гледна точка на СЛ, която преди време спомогна за 

„културния обрат“ в превода и ПЗ. Тогава как да разгледаме СЛ 

от перспективата на превода и ПЗ? Провеждането на изслед- 

вания в областта на СЛ обезателно включва превод, тъй като 

СЛ като дисциплина се занимава с две или повече литератури 

и пресича езикови граници. Освен това от казуса с четивата на 

Ауербах научихме, че преводът е неизбежен при провеждането 

на литературни изследвания със сравнителен подход. Научихме 

и че дори учен като Ауербах, който разбира толкова много ези- 

ци, е зависим от превода, ако иска да чете незападни литератур- 

ни произведения. 

Тъй като сме учени едновременно в областта на ПЗ и на 

СЛ, ние трябва най-напред да преразгледаме отношенията меж- 

ду превода и СЛ, а също и между ПЗ и СЛ. Както е известно, 

преводът съществува откакто хората са започнали да общуват 

помежду си, а интересът към него на Запад води началото си 

поне от Цицерон, т.е. от I в. пр. Хр. Той може да e дори по-ранен 

в някои източни страни като Китай, където по-късните преводи 

на будистки сутри на китайски играят важна роля за популяри- 

зирането на будизма. След като учените споделят мнението, че 

съществуват различни видове превод, към ПЗ може да се подхо- 

ди на различни нива. От перспективата на СЛ ние обикновено 

обръщаме повече внимание на критическата и творческата ре- 
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цепция на дадена литература на друг език или в друга културна 

среда, както и на последиците от подобно влияние, рецепция и 

дори метаморфоза. За да дам пример, ще продължа по линия- 

та на изследванията на рецепцията на западната литература в 

Китай и ще покажа как широкомащабният превод през XX в. 

е допринесъл за създаването на модерна китайска литературна 

традиция. Така сравнителното изследване на литератури, което 

пресича границите на езици и културни среди, е едновременно 

междуезиков и междукултурен превод. Тъй като същността на 

превода от перспективата на СЛ вече беше коментирана, аз ще 

преразгледам СЛ от перспективата на превода. Предвид факта, 

че в епохата на глобализацията СЛ все повече се обуславя от 

световната литература, ще се занимая и с този въпрос, който има 

пряко отношение към превода. Според Шътълуърт и Коуи „Пре- 

водът, който често се описва метафорично, е бил сравняван – 

наред с други неща – с играене на игра или чертаене на карта“ 

(Shuttleworth, Cowie 1997: 181). Тъй като компаративистите не 

търсят обезателно езиковия еквивалент на друг език в буквален 

смисъл, става дума за „метафоричен“ превод. 
След възникването на ПЗ като дисциплина преводът често 

е бил разглеждан от перспективите на литературната теория и 

културните изследвания и по тази линия се сближава със СЛ. 

Нещо повече, също като СЛ ПЗ заема теоретични подходи и из- 

следователски методи от полета като структурализма, постструк- 

турализма, постколониализма, херменевтиката, антропология- 

та, семиотиката, феминизма и културните изследвания. 

Тъй като всички споменати теоретични направления са 

междуезикови и интердисциплинарни, ние сме всъщност във- 

лечени в превод всеки път, когато провеждаме сравнителни из- 

следвания на различни национални литератури и теоретични 

направления, не само когато изследваме световни литератури. 

През последните две десетилетия (и дори повече) интере- 

сът на компаративистите към ПЗ нараства, тъй като те са наяс- 

но, че отвъд езиковите ограничения литературознанието трябва 

да засегне въпроса за превода. В този смисъл провеждането на 
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сравнителни изследвания на различни национални литератури 

е до известна степен синоним на ПЗ от сравнителна и интеркул- 

турна перспектива. Под влиянието на културните изследвания 

СЛ е било обединявано с тях и ПЗ, следователно то би тряб- 

вало да се разглежда като важна област под широкия чадър на 

културните изследвания (Wang 2004). Някои компаративисти, 

които са ангажирани с теория и практика на превода, особено 

Сюзан Баснет и Андре Льофевр (Bassnett, Lefevere 2000), пре- 

ди време призоваха за „културен обрат“ в превода и „преводен 

обрат“ в културните изследвания, защото за тях в епохата на 

глобализацията преводът трябва да продължава да заема важно 

място в човешкото знание и да играе съществена роля в „ситу- 

ирането“ (Bhabha) и „преситуирането“ (Wang 2015) на глобал- 

ните култури. 
В епохата на глобализацията в действителност са настъ- 

пили големи промени в компаративистиката, като световната 

литература е добила по-голяма популярност сред компарати- 

висти и теоретици на превода. По-конкретно нараства ролята 

на английския в СЛ и световната литература, което повдига въ- 

проса: ако английският стане повсеместен, каква ще бъде пол- 

зата от превода? Всъщност преводът ще стане още по-нужен. 

Въпреки че хората се учат да общуват директно на един език 

(английски), те искат да общуват по-ефективно един с друг, да 

предотвратяват всички коварни недоразумения, произтичащи 

от процеса на превод. 

Влиянието на глобализацията обикновено се усеща в две- 

те посоки: ефектите от нея пътуват от Запад на Изток и от Изток 

на Запад. В настоящата глобална ера, при положение че „всич- 

ки идентичности са несводимо хибридни, неизбежно консти- 

туирани от представянето на дадено поведение като заявяване“ 

(Spivak 1999: 155), да се провеждат сравнителни литературни 

изследвания между Изтока и Запада е по-голямо предизвика- 

телство. В това отношение преводът ще има да допринася мно- 

го за преизграждането на националните литератури и преначер- 

таването на картата на световната литература. Така преводът е 
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по-важен от всякога, той функционира не само като средство 

за комуникация, а и като средство за културен обмен. Отишъл 

е далеч отвъд повърхностното ниво на езиковия пренос. Сле- 

дователно изследванията на превода трябва да предават по-го- 

лямо значение на културните му аспекти за компаративистите. 

Вероятно това е една от причините, поради които преводът и 

преводознанието са били тясно свързани със СЛ. 

Предвид гореспоменатите фактори, учени, работещи в 

областта на СЛ и ПЗ, са си дали сметка, че е крайно време да 

предефинират превода от интеркултурна перспектива и да на- 

мерят ново място на ПЗ като самостоятелна дисциплина. За- 

щото теорията на превода не само е допринесла за практиката 

на превода, а и е допринесла и ще продължава да допринася за 

изграждането на различни национални литератури и на светов- 

ната литература като цяло. Призовавайки за отделянето на ПЗ 

от СЛ, Сюзан Баснет заявява: „Сравнителното литературозна- 

ние като дисциплина си отживя времето. Кроскултурният под- 

ход в изследванията на жените, постколониалната теория, кул- 

турните изследвания промени образа на литературознанието 

изобщо. Отсега нататък трябва да гледаме на преводознанието 

като на основна дисциплина, в рамките на която сравнително- 

то литературознание е ценна, но помощна тематична област“ 

(Bassnett 1993: 161). 
Вярно е до известна степен, че през последните десетина 

години след „културния обрат“ в съвременното ПЗ има голе- 

ми постижения. Смятам, че на ПЗ трябва да се гледа като на 

дисциплина, независима от други дисциплини като съпоста- 

вителното езикознание и СЛ. Причината, поради която Баснет 

и Льофевр (Bassnett, Lefevere 2000) призовават за „преводен 

обрат“ в културните изследвания, се крие до голяма степен в 

това, че двамата са и компаративисти. Те преориентират ПЗ от 

перспективата на СЛ, от една страна, но от друга, включват и 

някои преводни елементи в своето „евроцентрично“ сравни- 

телно литературознание, тъй като се интересуват и от незапад- 

ни литератури. Докато на Баснет ѝ липсва културна подготов- 
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ка за Изтока, Льофевр – който е преподавал няколко години 

в Хонконг и има интерес към китайската литература – умира 

твърде рано, за да завърши теоретичната си конструкция, така 

че компаративистите и изследователите на световната лите- 

ратура трябва да продължат техните проучвания и да доведат 

докрай останалата недовършена задача. Затова аз бих отстоя- 

вал твърдението, че през последното десетилетие преводът е 

играл важна роля във възхода на световната литература, която 

на свой ред е помогнала на СЛ да излезе от криза. След като 

преводът е толкова тясно свързан със СЛ, провеждането на из- 

следвания в областта на ПЗ би трябвало да има отношение към 

постиженията в полето на СЛ, особено в изучаването на пре- 

вода на литература и култура. 
Ако искаме да разгледаме ролята на превода в канонизи- 

рането на литературни произведения на други езици, трябва да 

започнем с приноса на Валтер Бенямин. Занимавайки се със 

задачата на преводача (на литература), Бенямин уместно отбе- 

лязва: „Та нали преводът идва по-късно от оригинала и що се 

отнася до значимите творби, които впрочем не намират никога 

избраните си преводачи по време на своето възникване, обо- 

значава стадия на последващия им живот. Идеята за живот и 

последващ живот на художествените творби трябва да се схва- 

ща със съвсем неметафорична обективност“* (Benjamin 1968 ). 

Така за Бенямин преводът вече не е чисто и просто езиков пре- 

нос или само превод дума по дума. Той има и други функции, 

сред които да помага на една творба да придобие международно 

или космополитно значение. Според Бенямин именно преводът 

осигурява на едно литературно произведение „втори живот“ 

или „последващ“ живот, без които то спокойно може да остане 

мъртво или маргинално в определена литературна и културна 

традиция. 

 

* Цитатите от Бенямин са по българското издание: Бенямин, Валтер, 

„Задачата на преводача“, Озарения, Критика и хуманизъм, 2000, с. 48–59, 

прев. Кольо Коев. 
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Вярно е, че когато решим да преведем литературна твор- 

ба, за която си мислим, че може да има транснационална или 

световна значимост, ние трябва да премерим присъщата на 

оригинала „преводимост“ и да предскажем потенциалната му 

пазарна и критическа стойност. Ако едно преведено произведе- 

ние ще има „последващ“ живот на друг език и в друга културна 

среда, то трябва да притежава някаква „преводимост“, която ще 

гарантира успешния превод на литературната творба на целе- 

вия език. В този смисъл Бенямин отбелязва: „Преводимостта е 

съществен момент на определени творби – това не ще рече, че 

техният превод е съществен заради самите тях, а по-скоро, че 

определено значение, което пребивава в оригинала, намира из- 

раз в неговата преводимост. Очевидно е, че един превод, колко- 

то и да е добър, не може да значи нищо за оригинала. И все пак 

той се намира в тясна взаимовръзка с оригинала по силата на 

неговата преводимост. Всъщност тази взаимовръзка е още по- 

дълбока, ако преводът не значи нищо за оригинала. Можем да я 

наречем естествена, и още по-точно – взаимовръзка на живота. 

Преводът произтича от оригинала по начина, по който израже- 

нията на живота са тясно свързани с живото, без да знаят нещо 

за него. И той произтича не толкова от живота на оригинала, 

колкото от „втория му живот“ (Benjamin 1968). 
За Бенямин следователно преводачът не е пасивен реци- 

пиент на оригинала, а по-скоро негов динамичен интерпретатор 

и творчески изразител, тъй като авторовото произведение далеч 

не е завършено: след публикуването си литературната творба 

не принадлежи единствено на автора, а той пък няма влияние 

върху потенциалния ѝ „последващ“ живот. Значението на едно 

произведение ще бъде разработвано от различни читатели- 

интерпретатори както от поколението на автора, така и от по- 

късни. Преводачът е проникновен читател, а също и вид ком- 

паративист. Той чете литературния текст, който възнамерява да 

преведе, по-близко и по-внимателно от всеки друг читател. Така 

той обикновено изпълнява три различни роли: 1) съдия, който 

преценява дали произведението, което иска да преведе, си за- 
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служава да бъде преведено, дали ще има потенциален пазар и 

дали притежава известна преводимост; 2) проникновен читател 

на оригинала, който му се подчинява; 3) динамичен интерпре- 

татор и творчески изразител на оригинала, призван да довърши 

недовършената задача на автора. В този смисъл функцията на 

преводача трябва да бъде разглеждана като равностойна на тази 

на автора. 

От перспективата на превода можем да гледаме на ком- 

паративиста като на вид преводач, а при провеждането на из- 

следвания по СЛ няма как да избегнем превода, бил той и ме- 

тафоричен. Съдейки по практиката на превода в Китай, мога 

да посоча три възможности за отношенията между преводач и 

автор: 1) езиковото и интелектуално ниво на преводача е по- 

високо от това на автора; 2) нивото на преводача е същото като 

това на автора; и 3) нивото на преводача е по-ниско от това на 

автора. Очевидно в първия случай преводачът най-вероятно се 

намесва драстично в пресъздаването на оригинала, както е ста- 

нало с преводите на китайския преводач Лин Шу в края на XIX 

и началото на XX век. Вторият случай е идеалният: преводачът 

си струдничи с автора при пълно разбиране, преводачът не само 

предава фините значения между и зад редовете на оригинала, а 

и пресъздава авторовия стил. Пример за това е китайският пре- 

водач Фу Лей, който превежда произведенията на Балзак през 

1950-те и 1960-те и превръща Балзак в най-известния и канони- 

чен френски писател в Китай. Третият случай е много обичаен 

в днешните преводачески кръгове, в които много новаци се зах- 

ващат да превеждат класически литературни и теоретични тек- 

стове; при дадените обстоятелства обаче качеството на превода 

едва ли може да бъде гарантирано. 
Идеалният преводач спокойно може да подобри едно до- 

бро оригинално произведение и да го канонизира на целевия 

език, докато лошият преводач може не само да съсипе едно до- 

бро оригинално произведение, а и да го деканонизира на це- 

левия език. Бидейки пионер в деконструктивистката теория на 

превода в есето си, Бенямин оказва силно влияние върху цяло 
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поколение от съвременни теоретици на превода или литерато- 

ри: Пол де Ман (de Man 1986) не само се съгласява с него, а и 

доразвива идеите му по-късно. За Дерида преводът е едновре- 

менно „неизбежен и невъзможен“, а „релевантен“ превод може 

да бъде постигнат с усилия на преводача като „превод, който 

прави онова, което се очаква от него, накратко, превод, който 

изпълнява мисията си, изплаща дълга си и свършва работата си, 

докато вписва в приемащия език най-релевантния еквивалент 

на всеки оригинал, езика, който е най-правилният, уместният, 

точният, адекватният, подходящият, целенасоченият, еднознач- 

ният, идиоматичният и т.н.“ (Derrida 2001: 177). Така че прево- 

дът е винаги незавършен процес, който може да напредва бла- 

годарение на усилията на поколение след поколение преводачи. 

За Андре Льофевр (Lefevere 1992: 9) преводът е вид „пренапис- 

ване“, което дори оперира със славата на оригинала и автора му. 

Всички споменати проблеми на ПЗ със сигурност са променили 

традиционната конотация на СЛ. 
В днешно време СЛ достига връхната си точка в световна- 

та литература. Най-могъщата институция през XX век, опери- 

раща с авторовата слава, навярно е Шведската академия, която 

присъжда Нобеловата награда за литература и канонизира све- 

товната литература. Наградата спокойно може да направи от не- 

познат писател световноизвестен и да канонизира творчество- 

то му за много кратко време. При все това Хорас Енгдал, бивш 

постоянен секретар на Шведската академия, откровено заявява: 

„Нобеловата награда за литература се опира, общо взето, на за- 

падното понятие за литература, което се оформя с братя Шле- 

гел“ (Engdahl 2008: 204). Колкото до властта ѝ да канонизира, 

той отбелязва: „[каноничността] е функция от сили, които не 

могат да бъдат контролирани и не образуват затворена и раз- 

познаваема система. Културният авторитет е само една от тези 

сили, вероятно не най-голямата. Символичната власт, която Но- 

беловата награда е трупала над сто години, е доказано недоста- 

тъчна, за да направи един автор каноничен, но предостатъчна, 

за да предизвика любопитството на идните поколения“ (Engdahl 
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2008: 210). Последното е напълно вярно: присъждането на на- 

градата носи световно признание на автора, а творчеството му 

става част от световната литература. Нещо повече, писателите 

и отличените им произведения ще бъдат изследвани от литера- 

турни критици и компаративисти както в съвременността, така 

и от следващите поколения. В това отношение преводът играе 

безценна роля: награденият роман „Планината Душа“ на Гао 

Синдзян имаше прекрасен преводач на английски в лицето на 

Мейбъл Лий, докато много от колегите на писателя от китайска- 

та диаспора нямат неговия късмет. А присъждането на награда- 

та на Мо Йен е още по-показателно: без превода на английски, 

дело на Хауард Голдблат, който в действителност предава дина- 

мично произведенията на Мо Йен на идиоматичен английски, 

присъждането на наградата на Мо Йен би се забавило или най- 

вероятно изобщо не би се случило (Wang 2014). 
Така в епохата на глобализацията ролята на превода по ни- 

какъв начин не намалява, а по-скоро прогресивно се увеличава. 

Ако приемем, че глобализацията е оказала влияние върху из- 

следванията на конкретни национални литератури, тя също така 

е повишила интереса към изследванията в областта на СЛ и на 

световната литература. Да вземем за пример китайския случай: 

през миналия век под западно влияние китайската литература се 

придвижва към глобалната сцена чрез превода. За консерватив- 

ните китайски интелектуалци това отваряне към външния свят 

и модерността е нещо като исторически процес на колонизация 

на китайската култура и литература. Така движението „Четвърти 

май“ слага началото на китайската модерност, разрушавайки ме- 

ханизма на китайския дълговечен национализъм. Според много 

хора по време на тази „колонизация“ китайският език също е 

бил в голяма степен „европеизиран“ или „озападнен“. Това оба- 

че без съмнение е пряк резултат от китайската модерност, която 

е различна от западната модерност. Едно от биещите на очи яв- 

ления е, че множество чуждестранни литературни произведения 

и теоретични текстове са били преведени на китайски и по този 

начин са стимулирали творческото въображение на китайските 
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писатели. Дори Лу Сюн, пионер в модерната китайска литерату- 

ра и в СЛ, доста откровено признава, че е получавал вдъхнове- 

ние от стотици чуждестранни романи, но не и от традиционни 

китайски произведения (Lu Xun 1989: 512). 

Въпреки че Лу Сюн е имал задълбочени познания по ки- 

тайска култура и литература, той се е опитвал да отрече повли- 

яността си от китайските традиции най-вече заради силната си 

мотивираност да модернизира наследената култура и литерату- 

ра. Всъщност за Лу Сюн – ерудит в областта както на китайската, 

така и на западната култура – идеята за цялостно „озападнява- 

не“ е културна и интелектуална стратегия. Отначало той иска да 

учи медицина, за да спаси страната си, но по-късно си променя 

мнението и учи литература, защото си дава сметка, че литерату- 

рата също може да спаси страната, като насърчава хората да се 

борят срещу човекоядското феодално общество. В своя „Днев- 

ник на един луд“ (Kuàngrén Rìjì) той живо и иронично опи- 

сва как хора ядат хора в стар Китай. Единствената му надеж- 

да е в новото поколение. Затова той призовава за „спасение на 

децата“, тъй като децата не са покварени от традиционната фе- 

одална култура и лесно ще приемат променящото се общество 

и свят. Лу Сюн не иска да унищожи традиционния китайски на- 

ционалистичен дух, а по-скоро да насочи вниманието към нещо 

като транснационален културен дух; затова превежда колкото се 

може повече чуждестранни литературни и теоретични текстове 

и се опитва да изгради нова китайска национална и културна 

идентичност в широкия контекст на световната литература. 
В резултат от такъв широкомащабен превод модерната ки- 

тайска литература се доближава до мейнстрийма на световната 

литература; появява се дори модерен китайски литературен ка- 

нон, който може да води равностоен диалог не само с модерната 

западна, а и с традиционната китайска литература. Смята се за 

безспорно, че в модерната литературна история на Китай пре- 

водът е изиграл важна роля. Този вид превод обаче е различен 

от традиционния пренос от един език на друг. Става въпрос по- 

скоро за културно преобразуване чрез езика. Именно благода- 
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рение на този вид културен превод се ражда нова литература, 

която е различна едновременно от собствената си традиция и от 

западното си съответствие. 

От друга страна, световната литература постоянно пътува, 

в процеса на което може да има дълъг живот, а също и послед- 

ващ живот, на различни езици и в различни културни среди. По 

отношение на широкомащабния превод в Китай на западни и 

руски литературни произведения този факт е от особено зна- 

чение. В китайски контекст подборът на световна литература 

е субективен и динамичен (Sun 2008). А благодарение именно 

на избора какво да се превежда световната литература има свой 

единствен по рода си канон в Китай, който не винаги съвпада с 

оригиналното си съответствие на Запад и в Русия. Така че транс- 

национализмът има собствена традиция и своеобразно прояв- 

ление в Китай: в старото общество, когато Китай бил беден, а 

китайската култура и литература – старомодни, китайските пи- 

сатели, за които нямало място в световната литература, призо- 

вали да се превеждат чуждестранни литературни произведения 

на китайски, за да може модерната китайска литература да се 

премести от периферията към центъра и – в крайна сметка – 

към света. Днес, при цялата китайска икономическа и полити- 

ческа мощ, китайските интелектуалци трябва спешно да пре- 

върнат китайската литература отново в културна и литературна 

сила. В това отношение преводът изпълнява дори по-важната 

роля да доближава китайската литература до мейнстрийма на 

световната литература. Днес обаче акцентът се е преместил от 

превода на западна литература на китайски към превода на ки- 

тайска литература на големите световни езици9. 
 

 
 

9 Според скорошен доклад, изнесен на форума „Какво е превод“ (Гуанджоу, 

21 март 2015 г.) от Хуан Йоу-и, изпълнителен вицепрезидент на Дружест- 

вото на китайските преводачи, през последната година са настъпили драс- 

тични промени, като понастоящем 60% от всички е делът на преводите от 

китайски на други езици. 
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Ако преразгледаме от съвременна гледна точка положи- 

телните и отрицателните последици от движението „Четвърти 

май“ през 1919 г., можем да стигнем до следния временен из- 

вод: внасяйки западни културни течения в Китай, писателите и 

интелектуалците от „Четвърти май“ пропускат възможността да 

представят китайската култура и литература на външния свят. 

По същия начин, когато разрушават конфуцианските храмове, 

те унищожават и положителните елементи на конфуцианството 

и предизвикват „кризата на вярата“ в съвременен Китай. Ето 

такива проблеми стоят пред китайските компаративисти около 

стогодишнината на Движението за нова култура, отбелязана 

през 2015 г., в което важна роля играе преводът. 

 

 

4. Заключение (У. Н. & С. Д.) 

 
Програмните определения на СЛ от 1980-те насам свидетелст- 

ват за все по-голямото значение, отреждано на изучаването на 

литературния превод, и в крайна сметка водят до твърдението – 

във връзка с кризата на дисциплината, – че ПЗ трябва да замени 

СЛ. Очевидно е обаче, че само някои проблеми на превода са 

от интерес за СЛ и обратното, което говори по-скоро за същест- 

вуването на зона на взаимно обогатяване, отколкото за поглъ- 

щането на едната дисциплина от другата. Днес ПЗ в действи- 

телност е придобило относителна независимост както от СЛ, 

така и от съпоставителното езикознание. Но тъй като ПЗ заема 

теоретични принципи от езикознанието и литературознанието, 

както и от други хуманитарни и социални науки, то има срав- 

нително близки отношения със СЛ, особено що се отнася до из- 

следването на превода на литература и култура. Преводът и ПЗ 

са хвърлили ръкавица на традиционното СЛ, като са насочили 

вниманието върху факта, че четенето в превод е повече норма, 

отколкото изключение – дори за писателите, – и следователно 

преводът е активен фактор, който влияе на литературните ре- 
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пертоари. Нещо повече, преводът хвърля светлина върху някои 

въпроси, които не могат да бъдат обяснени само чрез литера- 

турния превод, както СЛ традиционно се е опитвало да прави. 

Защото преводът – литературен и нелитературен – се движи 

„на пакети“, в които жанровите граници се размиват. Литера- 

турните канони са доста различни в зависимост от това дали 

ги гледаме от национална или от транснационална перспекти- 

ва. От своя страна, СЛ е хвърлило ръкавица на традиционните 

принципи на ПЗ, каквито са ориентираността към текста и опо- 

зицията между „оригинал“ и „копие/превод“, и набляга на това, 

че преводът се осъществява не между езици, а между култури; 

което не само е обогатило СЛ, а и е преначертало картата на 

световната литература. 

Онова СЛ, което свежда превода до външно посредни- 

чество, разбирано пренебрежително като обмен, няма да може 

да обясни нито как се осъществява общуването между лите- 

ратурни системи, нито защо съществуването на литературни 

текстове qua естетически явления зависи от обработването 

им в сложни вериги на пренаписване, които отварят път към 

последващия им живот и възраждането им. Обратното, онова 

ПЗ, което е ориентирано към текста, ще пренебрегне инсти- 

туционалното измерение на литературата и властовите отно- 

шения, на които СЛ обръща внимание в интеркултурни среди. 

През 1816 г. в De l’esprit des traductions10 Мадам дьо Стал опри- 

личава превода на genre of commerce11, при който, казваме ние, 

изграждането на „национални литератури“ като монологични 

територии е отказано, а „оригиналните“ и преводните творби 

съжителстват и оформят репертоара, пазара, институцията и 

читателската публика. 
Накратко, взаимното обогатяване на ПЗ и СЛ поставя клю- 

чови въпроси за литературознанието изобщо, каквито са: Какво 

е разстоянието между даден индивид и произведение, написано 

 
10 За духа на преводите (фр.) 
11 Вид общуване (англ.) 
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на друг език? Колко бързо произведението може да стане дос- 

тъпно? Какво включва цялостният пакет, чрез който то става 

достъпно? Каква е степента на автономия/хетерономия на във- 

лечените в процеса агенти? Горните въпроси могат да получат 

отговор само ако вземем предвид динамичната природа на пре- 

вода. Освен това преводът е още по-неизбежен в изследването 

на световната литература понастоящем, тъй като никой, колкото 

и да е умен, не може да научи всички големи световни езици 

през живота си. Следователно човек до голяма степен зависи от 

превода, за да достигне до възможно най-много литератури и да 

ги разбере. Тези отношения между превод и СЛ и между ПЗ и 

СЛ са динамични и интерактивни, тъй като двойките се допъл- 

ват, вместо да се противопоставят една на друга. 
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Има ли „индийска школа“ 

в преводознанието 

Сачин Кеткар 

 

Прераждането на текст на друг език е раждане от друга утроба, 

йони, раждане на нов вид. Преводният текст е съвсем различно 

създание. Възприемането на това различно създание в сравнение 

с възприемането на предишното и на неговото място и функция 

на територията, която обитава в настоящото си прераждане, за- 

виси до голяма степен от рамката, в която то бива възприемано. 

Обикновено тя е свързана със специфична култура, метафизика, 

история, политика и обществени институции на езиковата общ- 

ност, която е създател или реципиент на превода. В такъв случай 

човек се пита дали има определени теми и съображения, които 

се появяват многократно в разработките относно превода в Ин- 

дия, тоест, казано по-модерно, дали има „индийска школа“ в пре- 

водознанието. Тъй като в сферата на англицистиката в Индия се 

наблюдава внезапно повишаване на интереса към превода, опи- 

тах в тази статия да направя кратък критичен обзор на основни- 

те теоретични виждания на индийски учени относно превода и 

да ги разтълкувам в контекста на индийската културна история. 

Опитах се да открия общите акценти и разликите, за да установя 

съществува ли изобщо такава школа. Съпоставих и основни те- 

оретични трудове на английски с разработки на съвременни ин- 

дийски езици, за да очертая разликите и приликите между двете. 

Нарасналият интерес ми се струва показателен за корен- 
на промяна в академичните ценности, проблеми и нагласи по 
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отношение на англицистиката в Индия. Налице е преход от без- 

критично приемане на литературите на доминантните западни 

езици, на техните канони и на техния критичен речник, към ос- 

мисляне на историческия и политическия контекст, в който са 

създадени, разпространявани и използвани. Налице е осезаем 

опит за деколонизация на този мироглед. Според мен акцентът 

върху превода е една от културните стратегии в дневния ред на 

деколонизацията. 

Тясно свързани със сферата на англицистиката в Индия 

са индийските писатели, пишещи на английски, много от кои- 

то по традиция са и утвърдени преводачи. Англицистиката 

е един от главните покровители на този вид писане в Индия. 

При по-ранните поколения писатели като Шри Ауробиндо1 или 

Пурушоттама Лал2 превежданият език е предимно санскрит, а 

впоследствие при двуезичните поети модернисти като Дилип 

Читре, А. К. Рамануджан и Арун Колаткар превежданият език в 

повечето случаи е собственият им първи език. Тези поети се за- 

нимават предимно с литературата от средновековната традиция 

бхакти. Преводът на Рабиндранат Тагор на творби на Кабир3 и 

преводът на Шри Ауробиндо на Видяпати4 са предтечи на този 

вид превод. Двуезичните поети, които са и преводачи, използват 

превода като стратегия за деколонизация на своята душевност, 

като превеждат произведения, смятани за „изконно индийски“. 

Изтъкнатият поет и преводач П. Лал прави много значим комен- 

тар относно тази стратегическа функция на превода: 
 

1 Ауробиндо Гхош (1872–1950), индийски революционер, философ и писа- 

тел. Един от най-видните мислители и духовни учители на субконтинента 

през ХХ в. – Б. пр. 
2 Пурушоттама Лал (1929–2010), индийски поет, есеист, преводач и уни- 

верситетски преподавател. Основател на известното издателство „Райтърс 

Уъркшоп“ (1958) в Калкута. – Б. пр. 
3 Хиндуистки поет мистик от ХV в., оказал силно влияние върху теистичното 

хиндуистко движение бхакти, чиято кулминация е в периода ХV–ХVII в. – 

Б. пр. 
4 Видяпати (1352–1448), влиятелен поет на майтхили и автор на трактати на 

санскрит по въпроси от етиката, историята, географията и правото. – Б. пр. 
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Бързо разбрах, че прекомерното потапяне в средата и тра- 

дициите на англичаните ме откъсва от ценностите, които ме зао- 

бикалят в индийския ми житейски опит, затова се заех с превода 

на индийски текстове, предимно свещени хиндуистки текстове, с 

надеждата близостта, каквато само преводът създава, да ми даде 

възможност да опозная по-добре какво представлява индийски- 

ят „мит“, как подхранва индийската литература и какви ценнос- 

ти може да усвоя от него, които да ми бъдат от полза като „ин- 

дийско“ човешко същество и като индиец, който използва т.нар. 

„чужд език“, английския, за да пише поезия (цит по: St. Pierre 

1997: 143–144). 

 

От тази гледна точка става разбираема забележката на Ди- 

лип Читре: „Защо се чувствах длъжен да преведа поезията му 

[на Тукарам5]: като двуезичен поет нямах голям избор, всъщ- 

ност нямах почти никакъв. Аз имам две части като две линг- 

вистични и културни полукълба, на които поне на теория не е 

отредено да се слеят“ (Chitre 2003: 307). И също: „Работя в ра- 

ботилница, обитавана от призраците на други литератури, неиз- 

вестни на моите предци… Изградил съм мост у себе си между 

Индия и Европа, иначе ще се превърна във фрагментарна лич- 

ност“ (Chitre 2003: 311–312). 

Много от тези преводачи и писатели болезнено осмислят 

проблема за самоличността и изконно индийската същност в 

произведенията си и темите съвсем естествено се появяват в 

тяхната преводаческа теория и практика. А. К. Рамануджан6, 

който заема уникално място като поет, преводач и теоретик, 

оповестява амбицията си да превърне чуждия читател в мес- 

тен и я определя като една от основните мотивации на превода. 

Но също така признава, че „традицията не е рождено право на 

всеки човек, че тя трябва да бъде заслужена, овладяна отново. 
 

5 Поет и светец от ХVII в. от Махаращра, принадлежащ към традицията 

бхакти. – Б. пр. 
6 Аттипате Кришнасвами Рамануджан (1929–1993), известен поет, учен, 

фолклорист, преводач и драматург, който пише на английски и на южноин- 

дийския език каннада. – Б. пр. 
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Старите поети са я заслужили, като са се обучавали при древ- 

ните майстори. Човек избира и превежда част от миналото си, 

за да го превърне в настояще за себе си и може би за другите“ 

(цит. по Dharwadkar 1999: 122–123). Преводът се превръща в 

стратегия да си създадеш корени. Сейнт-Пиер уместно отбеляз- 

ва, че такава нагласа „е породена от желанието да се установиш 

по-цялостно в индийската култура източник“ (St. Pierre 1997: 

143–144). Подобно на случващото се в англицистиката, ней- 

ните отчуждени странични продукти също имат желание да се 

деколонизират. Съществен момент е промяната на схващането 

относно онова, което се смята за „изконно индийско“. За по- 

възрастните поколения изконно индийското е паниндийското 

санскритско наследство, а за модернистите – предколониалното 

наследство на съвременни индийски езици. Преводът се пре- 

връща в неизбежното творческо средство да си създадеш усе- 

щането за принадлежност и националност. 
Главните теоретици от сферата на англицистиката са из- 

вестни учени като Хариш Триведи, Ганеш Н. Деви, Дилип Чи- 

тре, Теджасвини Ниранджана и Суджит Мукерджи. Те се за- 

нимават с колониална история и с нейното въздействие върху 

практиката и размислите върху превода в Индия. Основният 

обект на интереса им е така наречената индийска литература 

в превод на английски или индийската литература, създавана 

на английски език. Връзката на тези учени с англицистиката се 

отразява в теоретизирането и съображенията, типични за тази 

школа, се проявяват навсякъде в тяхното мислене. 

Хариш Триведи (Trivedi 1996) предлага подялба на ин- 

дийската литература, преведена на английски, в четири катего- 

рии: 1) индологични трудове, предимно английски преводи на 

древни и средновековни текстове, написани на санскрит или на 

пали; 2) преводите на произведения от Късната древност или 

от Средновековието, до голяма степен свързани с реформатор- 

ското теистично движение бхакти, например преводите на А. К. 

Рамануджан или преводите на Рабиндранат Тагор на произве- 

дения на Кабир; Триведи нарича тези две тенденции неоориен- 
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талистични или посториенталистични; 3) белетристични про- 

изведения, описващи различни аспекти на съвременна Индия 

реалистично като в творбите на Тагор или на Премчанд. Триве- 

ди отбелязва, че тази категория широко отговаря на не съвсем 

удачното описание, дадено от Фредрик Джеймисън на „нацио- 

налната алегория“ на Третия свят, и 4) писатели от модернизма 

или високия модернизъм, преведени на английски – категория, 

която според Триведи противоречи на тезата на Джеймисън, за- 

щото показва, че е възможно интернационалзмът и универсал- 

ният космополитизъм да процъфтяват и в Третия свят (52). 

В първата категория попадат произведения на блестящи 

индолози и санскритолози като Уенди Донигър, О’Флеърти, 

Барбара Столър-Билър или Лий Сийгъл, които са направили ве- 

ликолепни преводи на санскритски класически текстове с еру- 

дирани и проницателни коментари, предговори и приложения. 

В тази категория попадат и индийски учени като Шри Ауро- 

биндо, Ч. Ч. Мехта7 и П. Лал, които са превеждали санскритски 

класически текстове на английски. Списъкът е доста дълъг, но 

над тези преводи е надвиснала огромната сянка на ориентализ- 

ма и желание за потапяне в „славното минало“. 

Преводите на А. К. Рамануджан на южноиндийски поети 

светци, на древните класически произведения от периода Сан- 

гам и на много други произведения, които са повече или по- 

малко добре приети, попадат във втората категория, описана от 

Триведи. Несправедливо би било обаче да определяме тези пре- 

води като нео- или посториенталистични, защото те са дело на 

преводачи от колонизираните култури, които превеждат на ези- 

ка на колонизаторите, а не на колониални преводачи, които пре- 

веждат на първия си език. Освен това ориентализмът действа 

в тандем с колонизаторските цели. Въпреки това колониалната 

история играе съществена роля за създаването и рецепцията на 

преводи като споменатите току-що. Желанието за „положител- 
 

7      Чандраван Чиманлал Мехта (1901–1992), изтъкнат гуджаратски драматург, 

критик, поет и автор на пътеписи, творил в гр. Вадодара. – Б. пр. 
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на“ връзка между Изтока и Запада е породено от съзнателния 

и несъзнателния страх на образованите в английската система 

индийци, които се опасяват от алиенация и липса на принад- 

лежност към родната си страна. Кризата може да се дължи на 

исторически или, ако използваме по-модерната дума, на пост- 

колониални условия, но това следва определено да я разграничи 

от преводите на ориенталистите. 

Третата категория, обособена от Триведи, е много добре 

документирана от Суджит Мукерджи (Mukherjee 1994), който 

предлага като приложение чудесен списък на различни индий- 

ски реалистични белетристични произведения, написани на ан- 

глийски и описващи различни страни на живота в съвременна 

Индия. Мукерджи настоява за включването на тези произведе- 

ния в академично изследване на така наречената от него „Eng. 

Lit“. Четвъртата категория, на модернистичните и на високо- 

модернистичните поети и писатели, преведени на английски, 

също фигурира в списъка на Мукерджи. Той предлага списък 

на индийските драми, преведени на английски. Списъкът му не 

е изчерпателен, но показва огромната полза за учените от по- 

добни начинания. Схемата на Триведи е полезна, но последните 

две категории от неговата четиристепенна класификация имат 

като че ли само полемично значение в контекста на аргументите 

му против възгледите на Джеймисън. Спорно е разграничение- 

то между произведенията, които отразяват Индия реалистично, 

и по-модернистичната и експериментална литература. Той като 

че ли просто внушава, че вторият тип литература е „по-интер- 

национален“ и има „универсална или световна“ притегателна 

сила, а първият е привлекателен на местно, регионално или на- 

ционално ниво. 
Подобно на Триведи, Деви (Devy 1993) се интересува от 

историческия контекст на преводаческата дейност в Индия. 

Той разделя историята на превода на индийска литература на 

английски на четири фази, а именно: колониална фаза (1776– 

1910), фаза на възраждане и подем (1876–1950), националис- 

тична фаза (1902–1929) и формалистична фаза (1912-) (120). 
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Коментирайки приноса на появата и развитието на индийската 

литература на английски език към увеличаването на индийска- 

та литература в превод на английски, той отбелязва, че писа- 

телите, които пишат на английски, са създали „готов език за 

преводачите“, защото са измислили начини за „представяне на 

индийските фрази, нюанси на чувства, емоционални състояния 

и обществено поведениe“. Освен това много индийски писате- 

ли, творящи на английски, които са билингви, са и преводачи – 

факт, който също допринася за развиването на тази категория 

текстове (124). Човек се пита обаче дали разрастването и разви- 

тието на явление като германски автори, пишещи на английски 

(ако изобщо съществува такова явление), е необходимо и съ- 

ществено за развитието на германската литература в превод на 

английски! 
Чудесната   книга   на   Теджасвини   Ниранджана   Siting 

Translation, History, Post-Structuralism, and the Colonial Context 

(Niranjana 1995) освен че съдържа някои несправедливи на- 

падки срещу Рамануджан, се занимава със сложното взаимо- 

отношение между колониализма, постструктуралистичната 

философия и превода. Вниманието към колониалното минало 

и западните теории също характеризира повечето съвременни 

теоретични разработки на английски в Индия. Човек се пита 

защо само учените, свързани с англицистиката, се интересуват 

толкова сериозно от колониалната история и западната критика. 

„В постколониален контекст проблемът за превода се пре- 

връща във важна трибуна за поставяне на въпросите относно 

репрезентативността, властта и историчността – твърди автор- 

ката, – а контекстът е създаден от оспорващи и оспорени ис- 

тории, които се опитват да да изложат на показ и да обяснят 

асиметрията и неравнопоставеността в отношенията между на- 

роди, раси и езици.“ В превода взаимоотношението между два 

езика рядко е равнопоставено. Ниранджана насочва внимание- 

то към доста пренебрегвания факт, че преводът се прави меж- 

ду езици, които са йерархично свързани, и че той е средство 

за представяне в друга култура. Когато отношението между 
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езиците и културите е като между колонизатор и колонизиран, 

„преводът… поражда стратегии за ограничаване на влиянието. 

Чрез прилагането на определени начини за представяне на дру- 

гия – когото по този начин и поражда – преводът укрепва доми- 

ниращите версии относно колонизираните, спомага за техния 

статут на така наречените от Едуард Саид обекти без история“ 

(3). Тя изтъква във въведението, че желанието ѝ е да проучи 

„отсъствието, липсата или потискането на съзнанието за асиме- 

трия и историчност в някои разработки относно превода“ (9). 

Теоретичната ѝ позиция изглежда по-съотносима с преводи на 

английски и ориенталистични преводи, но аргументът ѝ за аси- 

метрията и йерархията е чудесно приложим и към преводите 

между индийски езици. По-нататък ще разгледаме липсата на 

системна теория относно проблемите, които поставя преводът 

между бхаша, т.е. съвременни индийски езици. 

Хариш Триведи (Trivedi 1997) демонстрира как преводът 

на „Таис“ на Анатол Франс, дело на Премчанд8, определено е 

политически акт, защото е избран текст, който не е от литерату- 

рата на колониална сила, и защото с него се цели своеобразно 

освобождаване на индийската литература от опекунството на 

имперски наложената литература еталон – английската (407). 

Постколониалната теория наистина предлага   стабил- 

на аналитична рамка за преводознанието. Баснет и Триведи 

(Bassnett and Trivedi 1999) са убедени, че йерархичната опо- 

зиция между оригиналното произведение и превода отразява 

йерархичната опозиция между европейската колонизираща 

култура и колонизираната култура. Според тях йерархията е ев- 

ропоцентрична и разпространението ѝ се свързва с историята 

на колонизацията, империализма и прозелитизацията (1–4). По- 

ради тези исторически причини в бившите колонии се появяват 

много радикални теории за превода. 
 
 

8 Мунши Премчанд (1880–1936), един от най-известните индийски писатели 

от ХХ в., представител на безкомпромисния реализъм с отчетливи социал- 

ни послания. – Б. пр. 



73  

Ганеш Н. Деви формулира благонадеждна индийска глед- 

на точка относно теорията на превода, като съпоставя схва- 

щанията за превода на Запад и в Индия. Деви основателно 

отбелязва, че метафизичният статут на превода предопределя 

схващанията за него в една култура. Съпоставяйки западната 

метафизика с източната, Деви пише: „…според западната ме- 

тафизика преводът е изгнание, а изгнанието е метафоричен 

превод – следвавилонска криза. Многоезичният и еклектичен 

хиндуистки дух, обгърнат от вярата в нескончаемото прехож- 

дане на душата от форма във форма, за мнозина е трудно при- 

мирим със западната метафизика на прехода“ (135). Авторът 

изтъква, че западната лингвистика е по същество моноезикова 

и изключва възможността за междуезикова синонимика. Освен 

това западната лингвистика пренебрегва факта, че езиците са 
„отворени“ за взаимно влияние в лингвистичен, обществен и 

исторически смисъл. Деви смята, че индийското съзнание е 

„превеждащо съзнание“ и че то използва „потенциалната от- 

вореност на езиковата система“. Вярва, че „ако вземем пример 

от феноменологията и концептуализираме цяла общност, отли- 

чаваща се с превеждащо съзнание, би трябвало да е възможно 

да разработим теория за междуезикова синонимика“ (139-141). 

Деви е оптимист, че е възможно в Индия да се появи приемливо 

теоретично виждане за превода, защото страната има „култура, 

която приема метаморфозата като основен принцип на същест- 

вуване“, а нейната метафизика не е изтормозена от страха от 

изгнание. Той отбелязва, че движението бхакти в индийската 

поезия е преизпълнено с „желанието да се преведе духовността 

от санскрит на простонародните езици“. 

Призивът на Деви за местна, родна теория на превода, ос- 

нована на местен контекст и местни социални, литературни и 

културни традиции, намираме и в статията на Аяпа К. Пани- 

кер The Anxiety of Authenticity: Reflection on Literary Translation 

(Paniker 1996: 36–45). Той изтъква, че страхът от неточност и 

старанието да останеш верен духом на буквата на оригинала не 

е измъчвал средновековните индийски преводачи: „През цялото 
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Средновековие надлъж и нашир в Индия санскритските класи- 

чески произведения като епосите и пураните продължават да 

бъдат преразказвани, адаптирани, преиначавани и „превежда- 

ни“ без никаква грижа за точността и прецизността на формал- 

ното съответствие“ (37). Според него старанието за постигане 

на автентичност се превръща в страшилище, щом започват опи- 

тите Библията да бъде преведена на индийски езици. Изтъква, 

че политиката на средновековните индийски преводачи вероят- 

но може да бъде разбрана и интерпретирана с оглед на видимата 

липса на ревностно старание за автентичност при тези „прево- 

дачи“. Отбелязва също, че отсъствието на точен еквивалент за 

съвременния смисъл на думата „превод“ в средните индийски 

езици вероятно подсказва, че индийската практика толери- 

ра доста сериозно творческо отклонение при преразказването 

или адаптирането на един литературен текст и че престижът на 

текста на оригинала не смущава и не плаши читателя (Paniker 

1998). Паникер несъмнено е прав, като изтъква този факт, но 

трябва да се има предвид, че преводът е неотделима част от вся- 

ко движение за набиране на привърженици. Разпространението 

на будизма през първото хилядолетие в Азия също прибягва до 

практиката на системни и много точни преводи, допринесли не 

само за разпространението на различни светски и религиозни 

индийски текстове, но и до развитието на азиатските езици. Су- 

нитикумар Патхак (Pathak 1978) предлага любопитен разказ за 

разпространението на будистката религия в Тибет, Монголия и 

Сибир. Той отбелязва, че хиляди много точни преводи на бу- 

дистки и брахмански текстове са създадени под царско покро- 

вителство в Тибет и че през IХ в. се провежда събор за стан- 

дартизиране на техниките за превод в съответствие с тибетския 

език и прозодика. Преведени са няколко светски текста като 

пиесите на Калидаса9 или прочутия „Амаракоша“10. Акцентът 

9      Поет и драматург на санскрит, живял ок. V в., смятан за най-великия пред- 

ставител на класическата древноиндийска литература. – Б. пр. 
10 Санскритски тезаурус с автор Амарасимха, датиран различно – VII или 

VIII–IХ в. – Б. пр. 
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е върху силната вярност към текста на оригинала, а преводите 

трябва да бъдат одобрени от редакторски съвет. Според Патхак 

те са толкова точни, че учените биха могли да реконструират 

много будистки текстове от традицията махаяна, изчезнали на 

оригиналния си език, като преведат тибетските преводи обрат- 

но на санскрит или на пракрит. Тези преводни текстове по-къс- 

но служат и като оригинали за превод на други азиатски езици. 

Верността към оригинала явно не е измислена от преводачите 

на Библията, но като че ли е тясно свързана с целите на прозе- 

литизацията. 

Интересно е да се отбележи, че търсенето на „автентична“ 

или на истински местна Индия като че ли отвежда съвременни- 

те индийски преводачи от английски, както и теоретиците, към 

предколониална, средновековна Индия. Колониалната история 

е нещо подобно на кошмар, който човек трябва да се опита да за- 

брави. Забелязва се, че подобно на индийските писатели, които 

пишат на английски, нарасналият интерес към превода отразява 

повишената осъзнатост на англицистиката в Индия за собстве- 

ната ѝ отчужденост от индийския социален контекст. Това усе- 

щане за отчужденост ще играе решаваща роля за новите посоки 

на развитие, по които ще поеме англицистиката в Индия. 

Макар че цялото това теоретизиране несъмнено е много 

важно, маниакалното вглеждане в колониалната история, запад- 

ните теории и проблема за мястото на английския език в Индия 

е присъщо за учените, свързани със сферата на англицистика- 

та. Това вманиачаване по постколониалната теоретизация на- 

последък често стига до екстремни крайности в Индия. Тази 

загриженост отразява самоосъзнатост, която може да е проява 

на потисната вина у ерудираните англицисти поради полити- 

ческите основи и ролята ѝ в колониалната епоха. Това е довело 

до пренебрегване на преводите от един индийски език на друг, 

както споменахме по-рано, и на теоретичните трудове на ин- 

дийски езици. 

За разлика от споменатите схващания някои известни 

критици от по-ранното поколение като Р. В. Патанкар (Patankar 
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1969: 61–72) имат задълбочени концепции относно превода. Па- 

танкар размишлява над превода от естетическа и философска 

гледна точка. Твърди, че преводът на художествени произве- 

дения се смята за логически, ако не и емпирично невъзможен. 

Изтъква противоречието в аргументите на критиците, които от- 

ричат възможността изобщо да се прави превод. Според него 

основополагащото предположение, залегнало в основата на 

превода, е, че смисълът е нещо различно от езиковия си израз и 

че критиците, които отричат възможността изобщо да се прави 

превод, вярват, че езиковият израз на художественото произве- 

дение и неговите смисли са уникални и не могат да бъдат от- 

деляни едно от друго. Патанкар твърди, че последният възглед 

отрича и съществуването на литературна критика и естетика, 

тъй като тези дисциплини се основават върху виждането, че 

е възможно смисълът на едно произведение на изкуството да 

бъда абстрахиран и анализиран. Ето защо, ако литературната 

критика е възможна, преводът също следва да бъде възможен в 

известна степен. Авторът смята, че „няма основателна причина 

преводачът да се чувства неловко по отношение на този процес“ 

(на абстрахиране). Патанкар е в добра компания, тъй като проце- 

сът на абстрахиране, който е същината на неговата разработка, 

е в основата на цялата практическа литературна критика, която 

класифицира, степенува и преценява рационално произведения 

на изкуството (71). Оригиналната му гледна точка изпреварва 

с поне едно-две десетилетия концепцията на Андре Льофевр, 

като свързва превода с всички други видове „пренаписване“ и 
„пречупване“ като литературната критика. 

Още една област на проучвания е до голяма степен пре- 

небрегната от учените англицисти в техните теоретични раз- 

работки върху превода, написани на индийски езици. Един от 

най-старите примери за такава разработка принадлежи на из- 

тъкнатия есеист, учен и преводач Вишнушастри Чиплункар 

(1850–1882) на маратхи. Неговата статия Бхашантар излиза в 

списанието му „Нибандхмала“, книжка 1, брой 12 през декем- 

ври 1874 г. Есето му предизвиква сериозен интерес сред англи- 
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цистите, защото авторът също пише за превода от позициите на 

колониализма и мястото на английския език. 

В по-ново време писатели като Умашанкар Джоши, Хари- 

валлабх Бхаяни на гуджарати, Бхалачандра Немаде на маратхи 

и Бхоланатх Тивари на хинди са написали много научни статии, 

полезни за всеки, който изучава преводознанието в индийски 

контекст. Теорията на превода постепенно се налага като значи- 

ма изследователска област на местните езици, на които се изда- 

ват все повече теоретични материали за превода. 

Изтъкнатият гуджаратски поет и критик Умашанкар Джо- 

ши прави проницателен коментар за използването на термини- 

те „бхашантар“ и „анувад“ за назоваване на превода. Съпоста- 

вяйки употребата на двата термина, той твърди, че бхашантар 

предполага смяна на езика, поради което – смяна само на фор- 

малните особености на изказа, докато анувад предполага опит 

да се улови отново съдържанието и гласът на произведението. 

Той подлага на обсъждане и проблеми, свързани със самшлоки, 

т.е. превода на стихове в сходен поетичен размер. 

В много стегнат и изчерпателен материал изтъкнатият ма- 

ратхски романист и критик Бхалачандра Немаде (Nemade 1987) 

изказва съжалението си от липсата на съществено развитие на 

преводознанието (78–85). Той е разочарован от факта, че дори 

ако оригиналното произведение е слабо, то се смята за по-зна- 

чимо от един отличен превод. Посочва също, че ако на Запад 

велики писатели и преводачи като Езра Паунд и Драйдън под- 

лагат на теоретично обсъждане различни аспекти на превода, 

известни поети на маратхи се въздържат от теоретични занима- 

ния. Той коментира интердисциплинарния характер на прево- 

дознанието. Интерес представлява разбирането му относно „ек- 

вивалентността“ на превода. Немаде е убеден, че по-лесно се 

намират еквиваленти между генеалогично и географски близки 

езици като маратхи и гуджарати или маратхи и каннада. Това 

е и разпространеният възглед сред преводачи между индийски 

езици. Немаде е лингвист, затова разглежда и така наречените 
„проблеми на превода“ от теоретична гледна точка. Размишля- 
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вайки над често повтаряното твърдение, че основите на съвре- 

менността са изградени от преводачите, той подчертава необхо- 

димостта от анализ на лингвистичното влияние на английския 

език върху синтаксиса, лексиката и фонологията на маратхи, 

както и на стилистичните аспекти на литературния маратхи, 

чрез методите на съпоставителното езикознание. Разглежда 

пространно културни и субкултурни аспекти на превода и про- 

блеми на оценката на превода. Такива статии са от огромна пол- 

за за изследователите на преводознанието в Индия. В сравнение 

с учените, които пишат на английски, тези изследователи не се 

занимават в такава степен с постколониалния подход към пре- 

водознанието или с изграждането на „индийска теория“ за пре- 

вода и се съсредоточават по-скоро върху прагматичните страни 

на превода. Статиите им в повечето случаи обобщават теоре- 

тичните възгледи на известни западни теоретици на превода, 

като че ли за да ги представят пред читателите на съответните 

местни езици, докато техните колеги, пишещи на английски, 

често приемат концепциите за даденост. 
Нито една от въпросните теоретични разработки, неза- 

висимо дали на английски, или на местни индийски езици, не 

може да се определи като представителна за наистина „индий- 

ска“ школа в преводознанието, тъй като и двата подхода към те- 

орията отразяват предимно собствените си проблеми и тревоги. 

За да се появи истинска „индийска“ школа в преводознанието, 

тя не бива да се ограничава до преводите на английски език, 

нито да има само уводен характер или да бъде специфична в 

езиково отношение като опитите на местните индийски езици, 

а трябва да изследва взаимоотношенията между многобройните 

индийски езици: исторически, политически, социални и лите- 

ратурни. Би трябвало също така тази школа да се съсредоточи 

върху предизвикателствата на превода от един местен език на 

друг. Пол Сейнт-Пиер постига най-сериозен напредък по посо- 

ка на създаване на индийска школа в преводознанието. 
В статията си Translation in a Plurilingual Post-colonial 

context: India (St. Pierre 1997) Пол Сейнт-Пиер прави анализ, 
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който хвърля светлина върху проблемите на превода между 

индийски езици и стига до интригуващи изводи относно слож- 

ностите в тази област. Обсъжда различни проекти като „Адан 

Прадан“ (литературен обмен) на Нашънъл Бук Тръст (НБТ) и 

начинания на Сахитя Академи за превод на важни литератур- 

ни произведения от един индийски език на друг. Той изтъква, 

че целта на въпросните проекти е „постигането на национално 

обединение чрез обмен на художествена литература“. Повече го 

интересува обаче несъответствието и асиметричното съотноше- 

ние между различните езици, дължащо се на политически и об- 

ществени причини. Той посочва, че повече преводи се издават 

на северноиндийските и на централноиндийските езици, откол- 

кото на езиците от Южна Индия, ако се вземе предвид съотно- 

шението между броя на говорещите и броя на книгите, които 

издава НБТ. Според него те 

 
…не просто представят явление, което може да се окачестви като 

предразсъдък в отношението между Севера и Юга, но изискват и 

тълкуване с оглед на местните контексти: наличието на преводачи 

например и културните традиции, както и историческите взаимо- 

отношения между езици и общности в Индия. Такива отношения 

и контексти продължават да съществуват в съвременна Индия 

и влияят на културната продукция, включително на превода. Те 

са резултат колкото от колониалната политика – създаването на 

единни щати от многобройните княжества, феодални имения и 

т.н., толкова и от решенията за поддържане на разделението в съ- 

временна Индия по линия на езика. Ето защо Индия е държава, в 

която не само се поддържат езиковите разделителни линии, но и 

нация, в която такива разделения може да предизвикат нови съ- 

перничества и да продължат да подклаждат стари (142). 

 

Като илюстрация авторът разглежда текстове на бенгали, 

преведени в Ориса, и доказва, че много по-големият брой тек- 

стове на бенгали в превод на ория отразява почти хегемонния 

статут на езика бенгали в щата Ориса. Всъщност неравнопо- 

ставените отношения между индийските езици засягат дълбо- 
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ко обмена на преводни текстове между езиците. Достатъчно е 

само да се замислим над броя книги на гуджарати в превод от 

маратхи или бенгали и обратно, за да стане ясно, че преводът 

рядко се прави между равностойни езици и че между тях съ- 

ществува чувствителен дисбаланс. Интересна картина се очер- 

тава, ако разгледаме броя на книгите от индийски езици, които 

се превеждат на други индийски езици. Най-малко са преводите 

на бенгали и на маратхи от други индийски езици (в. „Маха- 

ращра Таймс“, 5 април 1996). Дали този брой отразява някаква 

местна арогантност от страна на тези езици към литературите 

на другите индийски езици? Наистина ли съществува нещо като 

йерархия сред литературните езици в Индия? Освен това трябва 

да се запитаме дали, макар да предстоят по-хубави дни за пре- 

водите от индийски езици на английски, предстоят и по-хубави 

дни за преводите от един индийски език на друг. Тези въпроси 

се нуждаят от по-задълбочено изследване. 
В края на статията си Сейнт-Пиер подчертава необходи- 

мостта да се постави в контекст преводаческата практика в Ин- 

дия и пише: 

 
Преводът подчертава връзката на превода с властта: отношенията 

между езиците и между общностите се актуализират и преобра- 

зяват чрез превода; преводните стратегии възпроизвеждат нещо 

повече от значение. Внимателното проучване на тези взаимоотно- 

шения и стратегии дава възможност да бъдат изяснени силовите 

центрове във и между културите съвсем конкретно и точно това 

според мен трябва да бъде целта на преводознанието (145). 

 

Оказва се, че една стабилна теоретична рамка за изследва- 

нето на съществена, но пренебрегната област от преводознание- 

то в Индия е създадена от човек, който не е индиец. Интересно 

би било да се замислим над факта, че ако западните ориента- 

листи и индийските учени, които следват техния пример през 

ХIХ в., са насочвали цялото си внимание към паниндийски и 

привилегировани езици като санскрита, християнските мисио- 
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нери работят в полза на местните бхаша. Затова днес, докато по- 

вечето критици насочват усилията си предимно към превода на 

и от английски, учен като Сейнт-Пиер предлага значима разра- 

ботка относно проблеми на превода между индийските езици. 

Едно интензивно и пространно проучване въз основа на тази 

теоретична рамка би довело до отлични резултати. 

Изучаването на теорията и практиката на превода в кон- 

текста на глобализацията е от огромно значение за многоези- 

кови постколониални държави като Индия. Пол Сейнт-Пиер 

(St. Pierre 2002) и Лорънс Венути (Venuti 1998) предлагат прони- 

цателни размисли относно взаимоотношението между превода- 

ческите практики и процесите на глобализацията. Сейнт-Пиер 

посочва проблемите около обобщените наблюдения на връзката 

между глобализацията и превода. Възразявайки на общото на- 

блюдение на Венути, че в резултат на глобализацията се харчат 

повече средства за превод на регионални езици, Пол Сейнт-Пи- 

ер насочва вниманието към засиления акцент върху превода от 

местни езици като ория на английски. Според него това се дъл- 

жи на мястото на английския в многоезиковото постколониално 

общество на Индия. Отбелязва и важното противоречие в си- 

туации, където глобализационните процеси застрашават мест- 

ните езици и култури, от една страна, и в същото време пови- 

шават значимостта на местното и регионалното, като го смятат 

достойно за превод и издаване от важни издателства. 
Ето как може да бъдат обобщени основните проблеми 

около съществуването на „индийска школа“ в преводознание- 

то: колониалната история, противоречивото място на англий- 

ския език в многоезичното индийско общество, преводът като 

търсене на самоличност и на „истинската“, „автентичната“ 

Индия, индийската литература в превод на английски, опитите 

за изграждане на местна теория за превода, контрастът между 

западната култура и метафизика и индийската култура и мета- 

физика. Това са все повтарящи се проблеми, които занимават 

теоретиците от сферата на англицистиката. Тези проблеми, 

както и нарастващото внимание към превода са сами по себе 
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си опит за деколонизация. Пренебрегването на теоретичните 

разработки на местни езици е типично за суетата и снобската 

превзетост, свързани с катедрите по англицистика. Общо взе- 

то, не може да се каже, че е направено историческо изучаване 

на превода като процес, продукт и концепция в Индия. Д-р 

Бхоланатх Тивари (Tiwari 1972) разглежда някои подробности 

от теорията и практиката на превода в Древна Индия. Аз също 

направих скромен опит да свържа няколко разработки, анали- 

зиращи в диахрония теорията и практиката на превода, и се 

постарах да представя накратко историята на преводознанието 

в Индия (Ketkar 2002). Преводачите, които са и писатели на 

английски, също превеждат, за да преодолеят собственото си 

усещане за отчужденост. Въпросът за идентичността и „коре- 

ните“ е в основата на всяко намерение за превод, особено на 

английски. Макар че за тези преводачи смисълът на фразата 
„автентично индийски“ се променя с времето, целта на прево- 

даческата дейност остава същата. Разработките на английски 

и на местните езици имат ограничена значимост с оглед създа- 

ването на силна индийска школа по преводознание – обикно- 

вено те са нарцистични и самовлюбени, защото се занимават 

само с проблеми и особености, характерни за собствената им 

тясна сфера. Индийска школа може да бъде създадена само 

след интензивно и екстензивно проучване на историческите, 

политическите, социалните, културните и литературните вза- 

имоотношения между многобройните индийски езици, а ста- 

тията на Сейнт-Пиер е стъпка в правилната посока. 

 

Превод от английски: Надежда Розова 
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В корените на преводната наука: 

схващания от Античността и 

техните разклонения 

Йоана Сиракова, Софийски университет 

sirakovayoana@gmail.com 

 

В средващите редове ще се върнем назад във времето, там, от- 

където изглежда най-подходящо да бъде започнат разговорът 

за корените на теориите на превода: в Античността. Тази свое- 

образна ретроспекция ще бъде и отправната ни точка за по- 

глед напред, за проследяване на пътя, по който свидетелствата 

и схващанията за превода от тази епоха предоставят материал за 

теоретизиране и размишление в следващите я периоди и по- 

специално в съвременността. 

Преводаческата дейност за разлика от теоретичните ѝ ос- 

нования и рефлексия има далеч по-дълготрайна история, дати- 

раща според свидетелствата от III хил. пр.н.е. Нейното зараж- 

дане като човешка деятелност се свързва с два основни фактора 

на влияние: лингвистичната разнородност и многоезичното об- 

щуване, обект от своя страна на материалистични (Дарвиновата 

теория) или духовни (легендата за Вавилонската кула) интер- 

претации за произхода на езика. 

Съвременните преводни теории рядко се позовават на древ- 

ногръцки автори и съчинения. Напълно очаквано изключение 

правят Платон и Аристотел, които представляват неизменен 

компонент в преводоведските изследвания, проблематизиращи 

връзката между превода и природата и естеството на езика. Тео- 

ретиците на превода обаче са единодушни, че наченките на ре- 

mailto:sirakovayoana@gmail.com
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флексия върху превода трябва да бъдат търсени в Древния Рим. 

Затова обикновено се изтъкват редица причини, които гравити- 

рат около идеята за оригиналността, автентичността и етноцен- 

тризма на гръцката литература и култура, основана на схваща- 

нето, че всичко негръцко е варварско (като се започне от езика). 

В противовес римската култура бива дефинирана като кул- 

тура на превода и следователно като неоригинална и подража- 

телска, още повече че началата на литературата неизменно се об- 

вързват с преводаческия акт на Ливий Андроник (III в. пр.н.е.), 

предоставящ на римската публика „Одисея“ на латински език и 

смятан за първия образец на художествен превод, поставящ на- 

чалото на европейската преводна традиция. Наистина преводът 

в Рим обслужва междукултурната комуникация с Гърция, до- 

колкото неговите цели са да трансформира гръцкото знание на 

латински език, да осигури досег до гръцката философска мисъл 

и култура, да открие модели и образци на мъдрост, познание и 

писане. Не по-маловажен стремеж, който дава тласък на превод- 

ната дейност и се свързва с езиковооформящата ѝ функция, е 

развиването на приемния латински език и издигането на неговия 

престиж чрез лексикални нововъведения за преодоляване на ези- 

ковия дефицит за предаване на гръцката философска мисъл или 

на техническата терминология или чрез упражнения по стилис- 

тика с цел реторическо оформяне и усъвършенстване на речта. 
Тези особености от изначално прагматично естество на 

преводното взаимодействие между Гърция и Рим стоят в осно- 

вата на непосредствения емпиричен фокус на първоначалните 

размишления върху преводаческата дейност. Затова не е слу- 

чайно, че рефлексии за превода откриваме в римския литерату- 

рен и културен контекст, макар преводът, включително и устни- 

ят, да са били практикувани в администрацията, военните дела, 

юридическата област и превода на технически текстове. 

Днес разклоненията на античните схващания за превода 

могат да бъдат проследени в множество посоки: в дихотомния 

характер и вечния дуализъм на преводните теории, в идеите за 

неговите реторически основания и цели, за етиката и задъл- 
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женията на преводача, за прагматичните значения на езиковия 

знак, за функциите на езика и текста, за превода като когни- 

тивен, като подражателски или творчески акт, като подходящ 

инструмент за вдълбочено четене и за разбиране и оценяване на 

писаното слово. 

 

 

Interpres vs. orator (преводач и оратор) 

 
Едно от най-често цитираните още от Античността съчинения, 

в които се открояват различни страни на преводаческата прак- 

тика, е трактатът на Цицерон (II–I в. пр.н.е.) „За най-добрия род 

оратори“ (De optimo genere oratorum). Смята се, че той е пред- 

ставлявал своеобразен предговор към неговия собствен превод 

на две речи на Есхин и Демостен (IV в. пр.н.е.), който не е дос- 

тигнал до нас, а според някои и никога не бил създаван. Един 

откъс от споменатото съчинение се радва на особен интерес 

както от страна на по-късните преводачи, така и от изследовате- 

лите преводоведи: 

Converti enim ex Atticis duorum eloquentissimorum nobilissimas ora- 

tiones inter seque contrarias, Aeschinis et Demosthenis; nec converti 

ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et earum formis tamquam 

figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non verbum 

pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque 

servavi. Non enim ea me adnumerare lectori putavi oportere, sed 

tamquam appendere (Cic. Op. Gen. Or. 14).1 

Наистина преведох знаменитите речи на двама от най-красноре- 

чивите атически оратори – Есхин и Демостен, които те са про- 

изнесли един срещу друг. Преведох ги не като преводач, а като 

оратор, със същите смисли и с техния облик и очертания, но с 

 

1 Опирайки се на Цицерон като авторитет в защитата на свободния превод 

смисъл по смисъл, св. Йероним цитира тези думи в писмото си до Памахий 

(Hier. Ep. 57.5, De optimo genere interpretandi). 



88  

думи, подходящи за нашата езикова практика. Сметнах, че не е 

нужно да предавам дума по дума, но запазих цялостния характер 

на думите и тяхното въздействие. Защото според мен за читателя 

е важно не да отброявам думите, а да ги претеглям. 

 

С тези свои думи, цитирани по-късно и от св. Йероним 

(IV–V в.), Цицерон се превръща в първия радетел за свободния 

превод, за превода по смисъл, насочен към приемащата култу- 

ра. Този пасаж, от своя страна, бележи теоретичните основания 

на превода почти през цялата негова история в т.нар. от Нюмарк 

„предлингвистичен период на превода“ (Newmark 1981: 4, цит. 

от Munday 2005: 18) чак до XVIII–XIX в. Но и в XX и XXI в. 

изследователите отново се връщат към него и продължават 

да се занимават с вложеното от Цицерон значение на откъса. 

Обикновено коментаторите на Цицероновите думи пропускат 

втората фраза в двойката nec... ut interpres, sed ut orator, като се 

съсредоточават върху interpres и го свързват с израза verbum pro 

verbo. За подобно свързване на interpres с превода дума по дума 

може да се приведе и свидетелство от друг пасаж у Цицерон, 

в който връзката е експлицитна и който обикновено убягва от 

полезрението на съвременните коментатори: nec tamen exprimi 

verbum e verbo necesse erit, ut interpretes indiserti solent, cum sit 

verbum, quod idem declaret, magis usitatum – „когато съществува 

общоприета дума, която обозначава същото, не ще бъде нужно 

да се изразява дума по дума, както правят обикновено некрасно- 

речивите преводачи“ (Cic. Fin. 3.15). Последното кореспондира 

и с думите: verbis ad nostram consuetudinem aptis2 – „с думи, 

подходящи за нашата езикова практика“ – от цитирания пасаж. 
 

2 Тук е мястото да отбележим, че подходът на Цицерон към превода на рето- 

рическите съчинения и на философските е твърде различен: реторическите 

текстове може и трябва да се превеждат с обичайни за латинската езикова 

практика думи (защото тяхната цел е да въздействат), но за да се придаде 

на гръцката мисъл латинска форма, може да се употребяват и неологизми, 

да се привнасят гръцки думи, в случай че в латинския липсват съответни 

понятия. Тази разлика е важна, доколкото предугажда онова, което съвре- 

менната преводна теория нарича skopos на текста. 
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Но важното в случая е, че Цицерон се заема с превода на тези 

две речи с дидактича цел: за да представи на бъдещите оратори 

образци на реторическото изкуство и в този смисъл конкретни- 

ят преводачески акт е само инструмент за обучение, илюстра- 

ция, но и залог за изпълнението на едно от трите задължения на 

оратора, за които ще стане дума малко по-нататък: да вълнува 

(movere). В тази връзка от текста произтича и специфично пре- 

въплъщение в роли на преводача и автора на оригинала: прево- 

дачът се превръща в своеобразен ученик, а авторът – в учител в 

преводния процес. 

Провижданото в пасажа противостояние между преводач 

и оратор, схващано като опозиция между дума и смисъл, се офо- 

рмя в съвременната преводна теория в идеята за „реторическата 

цел“ на превода: функцията, която текстът е предназначен да 

изпълнява при употребата си, кардинално схващане както за об- 

работката на текста, така и за процеса на превода (Hatim 2001: 

117). Реторическата цел всъщност представлява сливане на две 

прагматични понятия: на комуникативната задача (концепция, 

ориентирана към адресанта на съобщението) и на текстуалната 

функция (концепция, ориентирана към адресата/потребителя 

на съобщението), и двете същностно важни за изследването на 

природата на текста в преводния процес. Погледнато през тази 

призма, Цицерон се интересува и от природата на езика и текста 

в ораторското изкуство. 
Преводачът и ораторът се намират в опозиция в акта на 

превода, но са в паралел в ролята си на посредници в ретори- 

ческата ситуация на сътворяването на текста, в майсторското 

използване на ресурсите на езика, в техниката и умението да из- 

разяват едно и също нещо по различни начини. Цицероновото 

противопоставяне на interpres и orator дава поле за сдвояването 

на превод и реторика в преводната традиция, което продължава 

и до днес. Преводачът е положен в реторическа обстановка и 

поради това притежава една специфична свобода: свободата да 

се отклонява от първоизточника, за да постигне желания ефект 

върху аудиторията. Ораторският превод е превод смисъл за сми- 
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съл, свободен превод, изчистен от или преодоляващ ограниче- 

нията и различията в езиците. 

Критиките към прекалено освободения и отклоняващ се 

от оригинала превод отключват реакция, която води до поява- 

та на „тактиката на самозаличаването“, както отбелязва Питър 

Франс. Ораторът е само „канал“, през който трябва да протече 

истината, а най-въздействащата (срв. Цицероновото verborum 

vis (силата на думите) форма на красноречието е онази, която 

остава незабелязана. В този смисъл идеалният превод е този, 

който не се чете като превод, в който няма следи от първообраза 

(France 2005: 259) и в който преводачът е невидим (Venuti 1995), 

защото се подчинява и е лоялен на своята публика (Meschonnic 

2011: 59). Комуникативността на превода е предимство в непо- 

средствения контекст на неговото създаване, но скоро се пре- 

връща в недостатък при прехода си в различна среда и време. 

Затова и в сравнението на превода с оригиналната творба пър- 

вият е винаги губещ, недълготраен, подложен на ударите и кон- 

фликтите на разнородни естетически нагласи и епохи. Дълбо- 

ката причина за подобна историческа неравностойност между 

преводните и оригиналните творби според Мешоник се корени 

във факта, че преводът се схваща като експериментално поле за 

теориите на езика и като преминаване от една езикова система 

в друга (пак там). Всъщност „остарява не преводът, не самият 

текст, а мисленето за езика“ (пак там: 58). 
В различните исторически периоди на преводното им 

претворяване античните езици и текстове се възприемат като 

способ за усъвършенстване на писателските умения на превод- 

ния език, като модели за възпитание и образци за поведение, 

като носители на някакви особени ценности: изгубени, и следо- 

вателно подлежащи на възстановяване3, или универсални и не- 
 

3 Срв. идеята на Езра Паунд, според която някои средновековни поети (и по-

специално трубадурската провансалска лирика) трябва да бъдат преот- 

крити чрез интерпретация, превод и имитация, защото съдържат ценности, 

които са били изгубени за западната култура, но трябва да бъдат възстано- 

вени чрез модернизма (Venuti 1995: 190). 
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преходни, и следователно подлежащи на съхраняване. В днеш- 

но време се превеждат все по-малко антични текстове вероятно 

и поради факта, че инструментът за трансфера на подобни цен- 

ности е рецепцията, едно понятие, което разширява дефиници- 

ята на превода към художественото и творческото присвоява- 

не, отвъд пределите на тясното разбиране за преводаческия акт 

като междуезикова трансформация, отвъд чисто лингвистичния 

трансфер. 

Медуимът в диалога между Античността и съвремието се 

измества от лингвистиката към литературата и другите изкуства 

(филмово, театрално, изобразително), като по-глобални култур- 

ни феномени от гледна точка на ценностите, които носят (неза- 

висимо че именно в езика са кодирани специфични ценностни 

схващания на обществото и културата, но ограниченията, по- 

ставени от изискванията за лингвистична еквивалентност и ко- 

херентност между два текста, са далеч по-големи). Погледнато 

от друга гледна точка, подобно изместване притежава и своите 

недостатъци, доколкото с изтриването на езиковите (в най-ши- 

рок смисъл) различия се изтриват и културните различия, носе- 

ни от чуждия текст (Venuti 1995: 188). Преводачът губи своята 

идентичност на преводач, за да се превъплъти напълно в автор. 

Така отново достигаме до проблема за самозаличаването на 

преводача, неговите основания и противоречивите схващания 

за ползите и вредите от изтриването на другостта, бележещи 

преводната традиция. Някои наричат тази особена алиенация на 

преводача от неговия автор, която го подтиква към невидимост 

и мълчание, „комплекс на Хермес“ (Le Blanc 2008: 9). 
Мотивът на Цицерон да се заеме с превода на тези две речи, 

който рядко привлича вниманието на изследователите, може по 

подобен начин да бъде тълкуван в полето на взаимоотношения- 

та преводач – оратор. В предхождащото горния пасаж изречение 

той изтъква с присъщата си „скромност“, че се е заел с този „по- 

лезен за обучаващите се труд“, макар за него той да е „ненужен“: 

putavi mihi suscipiendum laborem utilem studiosis, mihi quidem ipsi 

non necessarium – „счетох, че трябва да се заема с това полезно 
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за учащите се, но за мен съвсем ненужно усилие“. Разговорът 

за превода следователно е положен, от една страна, в тесния 

контекст на реторическите цели и упражнението по стилистика 

като начин за постигане на майсторство в ораторското изкуство, 

и от друга страна, в по-широкия контекст на разпространението 

на модели и образци на писане, мъдрост и познание. 

 
 

Verborum vis (силата на думите) 

 
Тълкуването на Цицероновия израз verborum vis (Cic. Op. Gen. 

Or. 14, цитиран по-горе) изглежда нееднозначно. Френската 

традиция, критикувана от Анри Мешоник, схваща латинското 

vis (сила) в смисъл на „значение“ на думите. Дори в многотом- 

ната двуезична поредица на Гийом Бюде, всички издания на 

Цицерон предават фразата със „значението на думите“, както 

и „най-добрият латински речник“4 предлага за същата дума в 

израза превода „значение“ (Meschonnic 2011: 65). Подобна ин- 

терпретация на vis в откъса е още по-спорна и противоречива, 

доколкото бива разглеждана именно в рамката и във връзката си 

с оратора и ораторското изкуство, чиято централна задача е да 

вълнува публиката (movere). Orator – verbis ad nostram consue- 

tudinem aptis – verborum vis – [verba] appendere (оратор – под- 

ходящи за нашата практика думи – сила на думите – тегло на 

думите) образуват специфичната макротекстуална ос, по която 

се движи ораторът. Разпознаваемостта на използваните думи, 

тяхната сила, тяхното тегло (а не брой) – всички тези елементи 

са част от похватите, посредством които се изгражда въздейст- 

вието на ораторската реч. 
Същевременно именно в израза verborum vis се корени 

една от най-влиятелните идеи в теорията на превода, принад- 

лежаща на Мешоник и третираща един от кардиналните въпро- 

4  Става дума за четиритомното издание на латинския речник на Вилхелм 

Фройнд (Wörterbuch der Lateinischen Sprache (1834–45) Wilhelm Freund). 
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си в преводната теория: какво всъщност превеждаме, когато 

превеждаме. Преводът извлича смисъл от това, което езикът и 

думите „правят“, а не от това, което „казват“ (или не казват). 

Превеждането позволява (и трябва да позволява) да се чува си- 

лата на езика, защото „смисълът на езика“ се корени в „силата 

на думите“ (Цицероновото verborum vis), а не в „значенията на 

думите“ (пак там). 

Теорията на превода е теория на опозициите, както исто- 

рията на превода е история на опозиции. Фокусирането на по- 

гледа и дискусиите върху превода на езици вместо върху пре- 

вода на творби води до тясното разбиране и преподаване на 

превода на основата на фундаменталната опозиция „изходен 

език“ – „целеви език“, до строгото лингвистично разграничение 

на източник и цел, отнесено и към акта на превода, към самия 

процес на трансфер, а и към продукта на превода – текстовете, и 

се простира и към екстралингвистичната ситуация в дихотоми- 

ята на изходни и приемащи култури и т.н. Опитите за излизане 

от дуализма на превода води до разгръщането на различна про- 

блематика в преводознанието, съсредоточена върху субекта на 

превода: преводача. 
Етическият дебат, центриран върху поведенческия код на 

преводача, а не върху критиката или оценката на преводния про- 

дукт, предоставя ново поле за разговорите около превода, което 

излиза извън рамките на бинарните противодействия, бележе- 

щи цялата преводна традиция (Pym 1997; Meschonnic 2007), и 

което задълбочава размишлението за превода до фундаментал- 

ните идеи за „етиката на езика“ (Meschonnic 2011: 34) и за ця- 

лостна промяна в теорията на езика. Така казаното от Цицерон 

(и от св. Йероним) предоставя отправна точка за мисленето на 

историята на превода не от гледна точка на езика и на катего- 

риите на езика, а от гледна точка на субекта (Dobenesque 2007). 

Когато има субект на превода, преводът се превръща в творба. 

В опит да излезе извън рамката на опозициите, Етиен До- 

бенеск предлага различно тълкуване на израза на Цицерон. Спо- 

ред него в случая не следва да виждаме опозицията между дума 
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и смисъл. Действително, тя не е експлицитно заявена, тъй като 

самата дума sensus (смисъл) не присъства както в текстовете на 

св. Йероним. Опозицията у Цицерон се движи между думите 

(verbum pro verbo) и нещо друго, което не засяга смисъла им, а се 

отнася отново до думите – техния характер (genus) и тяхното въз- 

действие (vis). За Добенеск опозицията е между verbum (думата) 

и verborum (думите) – т.е. превод, основан върху думата, срещу 

превод, основан върху думите в тяхната съчетаност (Dobenesque 

2007: 4), или казано с думите на Леонардо Бруни – tutum (цяло- 

то). Следователно тук се говори за замяна на едни думи с други 

не на основата на еквивалентност в техния смисъл или значение, 

а на основата на някакви специфични техни характеристики (ge- 

nus и vis), които интерпретацията на последното изречение от 

откъса (както и изразът verbis ad nostram consuetudinem aptis – „с 

думи, подходящи за нашата [езикова] практика“) насочва в поле- 

то на съвременното понятие за прагматика (или дискурс). 

 
 

Docere, movere, delectare (обучение, въздействие, 

удоволствие) 

 
Към техническите аспекти на реторическото изкуство (ars), 

които имат отношение към преводаческата дейност, трябва да 

добавим и една съществена страна, която също би могла да бъде 

включена в областта на прагматиката и която отпраща към ора- 

тора като субект на специфичен комуникативен акт. 

Optimus est enim orator qui dicendo animos audientium et docet 

et delectat et permovet. Docere debitum est, delectare honorarium, 

permovere necessarium (Cic. Op. Gen. Or. 3); 

Наистина, най-добрият е онзи оратор, който чрез своята реч ед- 

новременно обучава, радва и вълнува душите на слушателите. Да 

учи за него е въпрос на дълг, да развлича – въпрос на почит към 

публиката, да вълнува – необходимост. 
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В схващанията на Цицерон трите задължения на оратора 

(да учи, да вълнува и да развлича – docere, movere, delectare) 

отразяват спецификите на взаимодействието между говорещия 

и слушащия, между адресант и адресат. Това са пътищата, по 

които ораторът е призван да комуникира с публиката и да ѝ въз- 

действа. Тези задължения на оратора (officia oratoris) очерта- 

ват комуникативния и дидактичен характер на литературните 

занимания и взаимодействията на автора и текста с публиката, 

в които с особена важност се откроява респектът към аудито- 

рията. Негово отражение е идеята за хармоничната връзка на 

езика на автора с този на публиката, която предпоставя и опре- 

деля прилагането на разнородни художествени и стилистични 

техники. Лоялността и уважението към аудиторията, изразени с 

действието delectare (да развлича, да забавлява, да доставя удо- 

волствие), рефлектира на свой ред върху оратора – респектът 

към слушателите увенчава оратора с респект от страна на пуб- 

ликата. Към подобна идея насочва и прилагателното honorarius 

(почетен, извършен в чест на някого, поднесен в знак на почит) 

и възможността за двоякото му тълкуване в смисъл на проява и 

на придобиване на почит. 
Цицероновата доктрина за задълженията на оратора и 

връзката им с лингвистичното поведение и езиковото израже- 

ние намират своята проекция в лингвистичните теории и по- 

специално в дефинирането на основните езикови, а оттук и 

текстуални функции – дескриптивна (информативна, импер- 

сонална), вокативна (апелативна, персвазивна, директивна) и 

експресивна (субективна). Задача на оратора, респективно на 

преводача, е да избере подобаващите и уместни за определени 

ситуации стилистични средства и форми на речта. 

Към трите ораторски задължения – docere, movere, delec- 

tare – отпраща таксономията на текстуалните типове на Ката- 

рина Райс – информативен, оперативен и експресивен (Fawcett 

2003: 104). Както задачите на оратора предопределят езиковото 

му поведение, така доминантната текстуална функция дефини- 

ра преводаческата стратегия, макар връзката между функцията 
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на текста и метода на преводача за някои преводоведи да ос- 

тава противоречива. Под съмнение се поставя необходимостта 

преводачът да следва предварително определения господстващ 

функционален тип в своята работа (пак там: 107), което по спе- 

цифичен начин напомня древния и традиционен въпрос за вер- 

ността на преводача и превода. 

 

 

Fidus interpres (верният преводач) 

 
В контекста на проблематиката за верния или неверния превод 

твърде често още от Античността биват експлоатирани два сти- 

ха на Хораций (I в. пр.н.е. – II в. сл.н.е.) от неговото „Поетиче- 

ско изкуство“ (Ars poetica), които гласят: 

 
nec verbo verbum curabis reddere fidus 

interpres nec desilies imitator in artum (Hor. A. P. 133–134); 

 
не ще се грижиш да предаваш дума с дума като верен 

преводач и не ще попадаш в безизходица като подражател5. 

 

Идентифицирането на верния преводач (fidus interpres) с 

верността към думите (verbo verbum), първоначално отхвърля- 

на като преводачески метод, постепенно започва да се разко- 

лебава в търсене на оправдание и довод за превода смисъл по 

смисъл до момента на отъждествяването на верния преводач 

с верния начин на превеждане, а именно смисъл по смисъл, в 

края на XVII в. (Munday 2005: 24). Оформена през канала на 

екзегетичната реторика на хуманизма от XVI в., която асоциира 

преводаческата работа с творческата свобода на поета в рам- 

ката на поемата, тази нова идентификация на верния преводач 

почива на съзнателно спекулативното интепретиране на Хора- 
 

5      Преводът е по Квинт Хораций Флак. Събрани творби. София: Народна кул- 

тура, 1992. Прев. Георги Батаклиев. 
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циевите стихове като: „ще се стремиш като верен преводач да 

не предаваш дума по дума“, следователно верният (истинският) 

преводач трябва да превежда смисъл за смисъл. Удобно про- 

пускана от „експлоататорите“ на тези редове е втората част на 

втория стих, експлицитно подтикваща към паралел между inter- 

pres и imitator, макар той да дава допълнителна аргументация 

в полза на превода смисъл за смисъл и за разпространеното и 

до днес схващане за превода като вторична, подражателска и 

нетворческа дейност6. 

Тук трябва да бъде направено едно съществено уточнение 

за използваните като аргумент от преводачите през вековете и 

от теоретиците на превода Хорациеви стихове, които всъщност 

имат много малко общо (ако въобще имат нещо общо) с прево- 

да. Началото на традицията на интерпретиране на тези редове 

като възхвала на свободния превод трябва да търсим в изявле- 

нията на авторитети като св. Йероним, който ги цитира, тълку- 

вайки ги в подобен смисъл: 

 
Sed et Horatius vir acutus et doctus, hoc idem in Arte Poetica erudito 

interpreti praecipit: Nec verbum verbo curabis reddere, fidus interpres 

(Hier. Ep. 57. 5); 

 
И Хораций, проницателен и учен мъж, предписва същото на из- 

кусния преводач в Поетическото изкуство: Не ще се грижиш да 

предаваш дума с дума като верен преводач. 

 

Всъщност думите на Хораций би следвало да бъдат раз- 

глеждани в широкия контекст на поемата, в която авторът съ- 

ветва прохождащите млади писатели на Рим по какъв начин 

да избират предмета на писане и как да го третират. Заемането 

на готови образци от Гърция е много важно в този смисъл, 

дори задължително, но това не трябва да става с раболепие, 
 

6 Което пък, от своя страна, предизвиква противоположната защитна ре- 

акция, изразяваща се в появата на многобройни съчинения, защитаващи 

творческата природа на преводния акт и обявяващи го за изкуство. 
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дума по дума, както се случва при „превод“ от един език на 

друг, а с нужното претворяване според собствените сили и 

цели на автора.7 Погледнат от тази перспектива, преводът (ако 

приемем, че става дума за превод) за римляните представлява 

интелектуален подтик, импулс за полагането на съзидателни 

усилия, своеобразно творческо присвояване на оригинала без 

оглед на неговата езикова и стилистична специфика. В този 

смисъл можем убедително да отместим традиционния фокус в 

схващането за римската литература и култура като цяло8 от ос- 

нованията за нейния преводен (и следователно неавтентичен 

и неоригинален в сравнение с елинската) характер към аргу- 

ментите за нейното пораждане от мощни рецептивни нагласи 

и стимули. 
Рефлексиите за превода на Цицерон и Хораций се схва- 

щат като представителни за един от основните начини за пи- 

сане и размишление върху превода, макар и някои мислители 

като Ницше да ги смятат за „теоретици“ на „анексионистичната 

преводна дейност“ (Nietzsche 1882/ 1967: 99 и сл., цит. от Бер- 

ман 2007: 29). Техният характерен (писателски и преводачески) 

опит вдъхновява анализа на преводаческата практика с езика на 

теорията или предизвиква реакция, която преводачът се чувства 

задължен да защитава (Long 2007: 69). 

 
 

Imitatio, intellegentia, iudicium (подражание, разбиране, 

оценка) 
 

7 Показателно за значението на думата interpres у Цицерон и Хораций в по- 

сочените пасажи е включването им в TLL (Thesaurus Linguae Latinae) сред 

преносните значения, които са разделени на употреби, свързани с говоре- 

нето (loquendo) и с писането (scribendo), като цитираните пасажи са под 

главата за писането (usu derivato respicitur explanatio linguae alienae, trans- 

latio). 
8 Срв. Берман: „От самото си начало римската култура е култура-на-прево- 

да... Впрочем същият синктретизъм откриваме и в римското изкуство, в 

театъра, архитектурата и особено в скулптурата – древноримските статуи 

са нещо като „превод“ на древногръцките“ (Берман 2007: 28). 
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Имитацията има и друга страна, която може да бъде видя- 

на у Плиний Млади (I–II в.). На първо място, чрез превода от 

гръцки на латински и от латински на гръцки преводачът добива 

усет за спецификите на езика, усъвършенства техниките си за 

намиране и използване на възможностите на езика и обилието 

на похвати. Такъв е първият съвет на Плиний към неговия при- 

ятел Фуск относно литературните занимания: 
 

Utile in primis, et multi praecipiunt, vel ex Graeco in Latinum vel ex 

Latino vertere in Graecum (Pl. Ep. VII.9); 

 

Полезно е преди всичко, а и мнозина вече са го възприели, да пре- 

веждаш или от гръцки на латински, или от латински на гръцки9. 

 

С други думи преводаческата работа представлява дидак- 

тичен инструмент за стилистично съвършенство в парадигмата 

на отношенията писател/оратор (по Цицерон) – преводач. Рето- 

рическите упражнения, базирани на превода, препоръчван като 

най-доброто упражнение по стилистика от Цицерон, от Плиний 

Млади и от Квинтилиан (I в.), представляват важен компонент 

на средновековната образователна система10 и заемат значимо 

място в обучението по реторика и в XVIII и XIX в.: 
 

От средата на XVIII в. гръцките и римските реторически пох- 

вати се превръщат в неразделна част от теорията на превода, 

похвати, които Класическата античност никога не е прилагала  

за „преводните теории“. Тази практика бележи върха на превод- 

ните теории в периода след Класическата античност (Friedrich 

1965/1992: 14). 

 

 
9 Преводите на откъсите от Плиний Млади са по изданието: Плиний Млади. 

Писма. Прев. Н. Бакърджиева, В. Тодоранова. София: Народна култура, 

1984. 
10 За по-подробен преглед на ролята и значението на Квинтилиан за средно- 

вековната образователна система виж Bassnett 2002: 57–60. 
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Аргумент за интепретирането на преводната дейност като 

упражнение по сравнителна стилистика и оттук като свобод- 

но претворяване на изходните текстове представлява и фактът, 

че римските преводачи са били независими от изискването да 

запознават публиката било със съдържанието, било с формата 

на оригиналите per se11, и следователно не е било нужно да се 

подчиняват на рамката на първообраза (Bassnett 2002: 52). Съ- 

щият аргумент е валиден и за изтъкването на ролята на оратора 

(orator) и заличаването на ролята на преводача (interpres) в про- 

цеса на превода, за което стана дума по-горе. 

На второ място, преводаческата практика е обвързана с 

творческото писане. Преводът се явява неотменно условие за 

пораждането на авторовото вдъхновение. Подражанието ни 

се представя като средство, първа стъпка и необходим преход 

към самостойната и градивна писателска дейност: „освен това 

подражанието на най-добрите образци подготвя способност- 

та за самостоятелно откриване на нещо подобно“ (praeterea 

imitatione optimorum similia inueniendi facultas paratur (Pl. Ep. 

VII.9). Следователно подражанието притежава и съзидателна 

функция (Hardwick 2013: 3). Творческата енергия, обозначава- 

на по-късно с думата spiritus (дух) у св. Йероним и св. Авгу- 

стин (IV–V в.) и първоначално отпращаща към литературата, 

се свързва със свободния превод и имитацията и по-късно, 

през XVII в., прераства в стремеж за предаване на духа на 

творбата, на творческата енергия на текста или езика (Munday 

2005: 24). 
Освен това Плиний Млади прави една съществена връзка 

между превода, четенето, разбирането и способността за оце- 

няване на написаното и прочетеното, идея, която не откриваме у 

другите представители на античната преводаческа мисъл: 
 
 

11 Поради двуезичието на римската публика, но и ясната разпознаваемост на 

гръцките модели, поради което и преводът не представлява заместител на 

оригинала, в смисъла в който това би било валидно за публика, непознава- 

ща изходния език, но бива „четен“ редом с оригинала. 
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simul quae legentem fefellissent, transferentem fugere non possunt. 

Intellegentia ex hoc et iudicium adquiritur (Pl. Ep. VII.9); 

 
От друга страна, това, което е останало скрито от читателя, не 

може да убегне на преводача. Това развива умението да се разби- 

ра и да се преценява правилно. 

 

Преводът предполага задълбочено четене, необходимо ус- 

ловие за когнитивния акт на разбирането и за развиването на 

умение и способност за оценка, а оттук и на естетическа нагла- 

са и вкус. 

 

 

Verbum vs. sensus (дума или смисъл) 

 
В сравнение с цитирания по-горе откъс от Цицерон (Cic. Op. 

Gen. Or. 14) св. Йероним не се радва на толкова пространен ин- 

терпретаторски и изследователски интерес. Неговото място на 

основополжник на идеята за дихотомната същност на превода – 

дума vs. смисъл (verbum vs. sensus), на нейното експлицитно по- 

ставяне и изразяване, изглежда непоклатимо, сякаш пределно 

ясно, и не е поставяно под въпрос: 

 
Ego enim non solum fateor, sed libera voce profiteor, me in 

interpretatione Graecorum, absque Scripturis sanctis, ubi et verborum 

ordo mysterium est, non verbum e verbo, sed sensum exprimere de 

sensu (Hier. Ep. 57.5); 

 
Наистина, аз не само признавам, но свободно и открито заявявам, 

че при превода на гръцките автори (с изключение на Светите пи- 

сания, където и редът на думите е тайнство) съм предавал не дума 

за дума, а смисъл за смисъл. 

 

Някои изследователи твърдят, че думите на св. Йероним са 

тълкувани и разбирани погрешно: изразът verbum e verbo (дума 
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за дума) следва да се схваща като препратка към преводната про- 

цедура на предаване на морфема за морфема, т.е. към превода на 

ниво на морфемата, „като например превода на гръцкото συν-είδ- 

ησιϛ с латинското con-sci-entia, а sensum de sensu – съответно към 

превода на отделните думи или фрази „според тяхната граматич- 

на форма и значение в даден текст“, а не според широкия кон- 

текстуален смисъл (Lambert 1991: 7, цит. от Munday 2005: 198). 

Въпреки това очертаните от св. Йероним полюси на преводаче- 

ската дейност са едновременно в корените и в центъра на дебата 

за буквалния и свободния, за верния и неверния превод, за форма 

и съдържание и до днес. Тяхното място в дескриптивната терми- 

нология на класическия западноевропейски дискурс е толкова 

значимо, че оказва влияние включително и на начина, по който 

други древни преводни традиции като китайската и арабската 

биват описвани от западните преводоведи (пак там: 20–21). По- 

люсният модел е видим и може да бъде проследен както в повече 

или по-малко тясно лингвистично ориентираните теории (напр. 

в „позитивната“ и „негативната аналитика“ на превода на Анто- 

ан Берман (Berman 1985a/Берман 2007; 1985b), така и във фоку- 

сиращите се върху херменевтичната и културната проблематика 

на превода изследвания (като концепциите за „натурализира- 

щия“ (naturalizing) и „алиениращия“ (alienating) преводачески 

метод на Шлайермахер (Schleiermacher 1813/1992), възприети 

от Венути като „отчуждаващ“ (foreignization) и „одомашняващ“ 

(domestication) превод и разгърнати в идеята за „невидимостта“ 

на преводача на Лорънс Венути (Venuti 1995/ 2004). 

 
 

Verborum ordo (редът на думите) 

 
Що се отнася до думите ubi et verborum ordo mysterium est („къ- 

дето и редът на думите е тайнство“), те бележат цялата дъл- 

готрайна традиция на превода на библейските текстове, като 

през Средновековието този възглед, рефериращ към буквалния 
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превод дума по дума, естествено се налага и се свързва с „ис- 

тината“ при превода на свещените текстове, но бива възприет 

постепенно и за останалите видове дискурси. Това виждане на 

св. Йероним намира също така отражение в случаите, когато 

предаността към класическите автори се среща с литературната 

и херменевтичната теория, за да придаде на гръцките и римс- 

ките текстове квазисвещена структура (Hardwick 2013: 5). Тази 

неприкосновена словесна структура на текста сякаш ръководи в 

голяма степен преводаческата дейност и преводните изследва- 

ния и днес. И все пак през XVIII в. съществува и друга гледна 

точка, която допуска намеса и промяна в рамката и тъканта на 

оригинала. Антоан Удар дьо ла Мот съкращава цели песни от 

Омировата „Илиада“, а Жан льо Рон Даламбер дори обособя- 

ва съкращенията в закон на преводачите в своите „Наблюдения 

върху изкуството на превода“ (1763): 

 
Третият закон, на който се подчиняват преводачите, е глупавото 

ограничение да превеждат един автор от начало докрай… Какво 

удоволствие може да ни достави в един превод на Енеида сцена- 

та, в която Харпиите отнемат храната на троянците; в превод на 

Цицерон студените и понякога дебелашки шеги, които загрозяват 

речите му; в превода на някой историограф местата, където по- 

вествованието не предлага нищо интересно нито в събитийност- 

та, нито в стила? Защо да пренасяме на един език нещо, което 

притежава изящество единствено в другия език, като например 

подробностите от земеделието и пасторалния живот, така прият- 

ни у Вергилий и така безвкусни във всички прозаични преводи? 

Мъдрото предписание на Хораций да оставим предмета, който не 

можем да третираме с успех, не се ли отнася в еднаква степен за 

преводите както и за другите видове писане? (Lefevere 1992: 113). 

 

Пресътворяването на антични сюжети в киноизкуството 

днес, което представлява своеобразен превод, безпроблемно и 

най-често незабелязано се отклонява от своите словесни ори- 

гинали, като пропуска например цели образи (както кинемато- 

графският „превод“ на „Илиада“ – „Троя“). Публиката е склон- 
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на да възприеме различността на текста, когато е предаден чрез 

друг медиум, когато е образен, но не приема отрязването на „ду- 

мите“ на писания текст. 

Схващането за превода като присвояване на чуждата спе- 

цифика, но посредством собствената автентичност, заявено от 

Цицерон (verbis ad nostram consuetudinem aptis – „с думи, под- 

ходящи за нашата практика“), продължава и у св. Йероним, но 

е ясно изразено: proprietates alterius linguae, suis proprietatibus 

explicaret – „да изразява спецификата на другия език със своите 

специфики“ (Ep. 57.5), и не е убегнало на мислители като Хуго 

Фридрих (Friedrich 1965/1992: 12). Тази загриженост за чисто- 

тата и ненакърнимостта на латинския език прераства в една от 

най-значимите прояви на „римския културен и лингвистичен 

империализъм, който презира чуждата дума като нещо несвое, 

но присвоява чуждото значение, за да господства над него чрез 

собствения език на преводача“ (пак там: 13): quasi captivos sen- 

sus in suam linguam, victoris iure transposuit – преводачът12 „е 

пренесъл на своя език сякаш пленените смисли с правото на по- 

бедителя“ (Ep. 57.6). „Завоевателната и безскрупулна преводна 

дейност“ (Берман 2007: 28), „анексионистичната преводна дей- 

ност“ (Nietzsche 1882/ 1967: 99 и сл., цит. от Берман 2007: 29) 

дефинират в голяма степен римската цивилизация. Антоан Бер- 

ман разглежда двете схващания на св. Йероним (captivos sensus 

in suam linguam, victoris iure transposuit („пренесъл е пленените 

смисли в своя език с правото на победителя“) и non verbum e 

verbo, sed sensum exprimere de sensu („не дума по дума, а смисъл 

за смисъл“) в специфична смислопораждаща връзка: 
 

Двете определения [за превода] се допълват: ако преводът е анек- 

сиране, то може да се отнася единствено до „смисъла“. Ако е ула- 

вяне на „смисъла“, той може да бъде само анексиране (Берман 

2007: 29). 

 
 

12     Св. Йероним дава пример с превода на Хиларий Изповедник и негови пре- 

води от старогръцки на латински език на части от библейския текст. 
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Пътят до това своебразно господство на латинския преми- 

нава през разбирането на превода като състезание с оригинал- 

ния текст у Плиний Млади и Квинтилиан (certamen, aemulatio, 

Pl. Ep. VII.9; Quint. Inst. Or. X.4), за да се обогатява родният 

език, за да разкрива скритите в себе си езикови и естетически 

енергии и латентните си стилистични възможности и не на по- 

следно място, за да се отвори път преводачът ученик да надми- 

не своя учител – автора. В тази специфична цел на преводния 

акт трябва да търсим корените на доминантната в преводните 

теории през Ренесанса концепция за развиването на преводния 

език чрез имитацията на особеностите на изходния (Friedrich 

1965/1992: 13), както и на произхождащата от практиката на 

Фридрих Хьолдерлин идея за писането на гръцки на немски, 

превърнала се в отправна точка за буквализма и разширяването 

на границите на приемния език. 

 
 

Interpretum munus (задачата на преводача) 

 
И тримата антични автори (Цицерон, Хораций и св. Йероним) 

са единодушни в схващането си за присъщите на превода дума 

по дума недостатъчност и несъвършенство, както и за необхо- 

димостта да се предава чуждият текст смисъл по смисъл. Ако 

погледнем обаче контретните пасажи в по-широк контекст, ще 

забележим, че са обединени и от още една идея, свързана с 

буквалния превод. В своя философски трактат „За границите 

на доброто и злото“ (De finibus bonorum et malorum) Цицерон 

укорява онези римляни, които се отнасят с пренебрежение към 

оригиналните латински съчинения, но нямат нищо против да 

четат гръцките в буквален превод (fabellas… ad verbum a Grae- 

cis expressas (De fin. I.4) – „разказчета... предадени дума по дума 

от гръцки“). По-нататък той обяснява, че би могъл да превежда 

по същия начин Платон и Аристотел, но така (превеждайки, без 

да влага собствени размишления) не би имал никакви заслуги 
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пред съгражданите си (De fin. I.7). Затова и той предпочита да 

се отклони от задължението на преводачите (si non interpretum 

fungimur munus – „ако не изпълняваме дълга на преводачите“ 

(De fin. I.6). По подобен начин говори и св. Йероним малко след 

позоваването си на Цицерон като авторитет и радетел за свобод- 

ния превод: 

 
Si ad verbum interpretor, absurde resonant: si ob necessitatem aliquid 

in ordine, vel in sermone mutavero, ab interpretis videbor officio 

recessisse (Ep. 57.5); 

 
Ако превеждам дума по дума, звучат нелепо: ако пък по необхо- 

димост променя нещо в реда на думите или в начина на изразява- 

не, ще изглежда, че съм се отклонил от дълга на преводача. 

 

Ако прибавим в този ред и думите на Хораций, че истин- 

ски/верен преводач (fidus interpres) е този, който превежда дума 

за дума (verbo verbum), достигаме до разбирането и на друга 

не по-малко релевантна от гледна точка на преводознанието 

обединителна линия, отбелязана от Тео Хърманс: същностният 

въпрос е, че експлицитно у св. Йероним и донякъде по-импли- 

цитно у Цицерон се натъкваме на възгледа, който асоциира пре- 

вода дума по дума със същинската задача и дълга на преводача 

(munus, officium) (Hermans 1997), с верността на превода (fidus). 

 

 

В заключение 

 
Концептуализирането на преводаческата практика в Антич- 

ността и проследяването на нейната рецепция в съвременните 

теории на превода ни позволяват не само да търсим и разкрива- 

ме връзката между теория и практика (впрочем често схващани 

като разделни области в преводознанието) от една по-различна 

и специфична перспектива. Парадоксално едновременно с това 
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подобен поглед дава възможност за излизане отвъд ограничи- 

телните парадигми на дуалистичните идеи и полюсните модели 

и навлизане в пространството на един равностоен, нейерархи- 

чен диалог между теория и практика, между съвременност и 

Античност, пространство, в което езикът per se придобива все 

по-малка значимост. Преводът от инструмент и посредник се 

превръща в характерен locus на този диалог. 
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Преводаческата дейност в мюсюлманския халифат започва в 

края на VІІІ в. при управлението на Абасидската династия, про- 

цъфтява и се развива в продължение на почти два века, до края 

на Х в. Чрез преводите през този период фундаментални идеи и 

значения от културата източник навлизат в арабоезичната кул- 

тура, започват да функционират и се превръщат в нови импулси 

за нея като култура приемник. Благодарение на тази преводаче- 

ска активност Късната античност и традицията на Сасанидска 

Персия остават вградени във фундамента, върху който ще се 

развие арабската култура като цяло и феноменът на мюсюлман- 

ската философия в частност. 

До нас са достигнали оскъдни коментари на преводачите, 

които помагат да се възстановят етапите в самия преводачески 

процес. Особено ценни за теорията и историята на превода оба- 

че са опитите да се формулират теоретични проблеми, отнася- 

щи се до превода, до неговите методи и до качеството на преве- 

дените произведения. 

През Х в. критиката, насочена към превода, поставянето 

на проблеми, свързани с работата на преводачите и качеството 

на преводните творби, се превръщат в част от основния спор 

mailto:m_malinova@nbu.bg


110  

в абасидското общество, в който си противостоят възгледите 

на традиционните мюсюлмански богослови, рационалните 

теолози и философите. Въпросите, които вълнували всички 

страни и през които преминавала разделителната линия между 

тях, се отнасяли най-вече до йерархизирането на науките и до 

дефинирането на езика. Апологията на гръцката философия и 

на логиката като неин научен метод, която била основна тема 

в реториката на философите, придавала ценност и на превода- 

ческата дейност като цяло. На различно мнение били тради- 

ционните богослови и рационалните теолози, които поставяли 

отношението към езика като вододел между двете враждуващи 

страни. Заради божествената санкция, която се налагала върху 

арабския като езика на Откровението, той се превърнал в ме- 

рило за моралната, интелектуалната и естетическата стойност 

на всичко, изразено на този език. Арабският език бил фунда- 

ментът, а отношението към него – отправна точка в ислямска- 

та класификация на знанието и йерархичното подреждане на 

науките. 
Емблематично за тези две тенденции в обществото е из- 

вестното словесно прение за предимствата на гръцката логика и 

на арабската граматика, което е обект на тази статия. 

Текстът като един от най-известните представители на 

средновековната муназара – жанра на словесния двубой, се 

провел през 320 г. по хиджра (932 г.) между мюсюлманина Абӯ 

Са‛ūд ас-Сūрāфū (поч. 979) и християнина несторианец Абӯ 

Бишр Маттā ибн Юнус (поч. 940). Дискусията, представена ни 

от Абӯ Х̣айāн ат-Таух̣ūдū (поч. 1023 г.), се състои в Багдад, в 

двора на Абӯ ал-Фатх̣ ал-Фад̣л ибн Джаʽафар ибн ал-Фурāт, ве- 

зир на абасидския халиф ал-Мукт̣адир (908–932). 

Кои са двете страни в словесния спор? Абӯ Са‛ūд ас- 

Сūрāфū за времето си се слави като най-големия авторитет в 

областта на арабската граматика, прочул се с коментара си вър- 

ху граматическото съчинение на Сибауайхи (поч. 791 г.). Ас- 

Сūрāфū споделя идеите на привържениците на рационалната 

теология и не крие промуатазилитските си симпатии, а в зани- 
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манията си с арабската граматика той принадлежи към предста- 

вителите на Басрийската граматическа школа. 

Абӯ Бишр Маттā ибн Юнус е християнин несторианец, на- 

речен е ал-К̣уннā’ū, препратка към дългите години, които пре- 

карва като ученик и учител в известния манастир Дайр К̣уннā, 

близо до Багдад. Той е безусловният авторитет в областта на 

гръцката философия, и най-вече на гръцката логика, признат е 

за водещата личност на багдадските перипатетици през Х в. Са- 

мият той си поставя амбициозната задача да преведе целия „Ор- 

ганон“ – логическите произведения на Аристотел, на арабски 

език. Сред неговите почитатели и ученици са били известните 

философи ал-Фāрāбū (поч. 950 г.) и Ях̣ия ибн‛Адū (поч. 974). 

По всяка вероятност се предполага, че събирането в дома 

на везира, на което присъства част от елита на Багдад: полити- 

ци, посланици, държавни секретари, учени, но най-вече теоло- 

зи1, е пристигането на Абу Бишр Маттā в Багдад. Това е повод 

везирът да се обърне към събралите се учени с призив да из- 

лъчат някого от тях, който да води спор с Маттā за логиката, в 

която християнинът е безспорен авторитет и учител. 

Организацията на спора протича по правила, към които 

всяка една от страните трябва да се придържа. Средновеков- 

ната мунāз̣ара като цяло и този спор в частност ни представят 

спектакъл, в който основните герои са двете дискутиращи стра- 

ни (питащ и отговарящ), съдията, който в случая е везирът ал- 

Фурāт, и разбира се, отбраната публика. Залогът също е бил от 

значение. Загубата е водела със себе си унижение и уронване на 

престижа. А победата – материални облаги и висок социален 

статус. 

Документираният от ат-Таух̣ūдū спор завършва с провал 

на тезите на Маттā и пълен триумф на арабския граматик. 

Основните тези, които Маттā излага, се обединяват около 

дефинирането на езика и йерархията на науките в среднове- 
 

1      За подробна информация за всеки един от присъстващите вж.: Марголиус 

(1905), с. 79–129, 80–86. 
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ковното абасидско общество. Той е убеден, че сред тях първен- 

ството се полага на логиката, която е „инструмент на речта“ 

(’āлат мин ’āлāт ал-калāм): „инструмент, с който вярната реч 

се различава от невярната, правилното значение от неправил- 

ното, тя е като везна, с помощта на която мога да различа по- 

тежкото от по-лекото, онова, което се издига, от онова, което 

пада надолу“2. Логиката търси път към умозрителните неща 

(ал-маʽḳӯлāт) и към значенията, които се разбират чрез сети- 

вата (ал-маʽāнū ал-мудрака)“, тя е универсално валидна, защо- 

то „всички хора са еднакви по отношение на умозрителните 

неща“. В този смисъл тя е по-висша от арабската граматика, 

която според него се занимава с външния израз, с формалните 

аспекти на езика (артикулирането, фонетичното изразяване – 

лафз̣), а не със самия него. Лафз ̣ е акциденция (ʽарад)̣, нещо 

привнесено и външно спрямо смисъла, заявява Маттā. Смисъ- 

лът е по-ценен и по-високо от формата: 

 
Логикът не се нуждае от граматиката, но граматикът се нуждае 

от логиката, защото логиката търси значението, а граматиката  

търси формалното изразяване (произношението). Ако логикът се 

сблъска с изразяването, то това ще бъде допълнително занима- 

ние. Чиста случайност ще бъде също, ако граматикът се спре на 

значението. Значението е по-благородно от формалното изразява- 

не, което му е подчинено3. 

 

Маттā допълва: 

 
Сред останалите народи (умам) единствено гърците се отличават 

с любовта си към мъдростта, те търсят както външния, така и въ- 

трешния смисъл на света, както общото, така и частното. 

 

Изтъквайки предимствата на гръцката философия и логи- 

ката като неин научен метод, Маттā придава ценност на пре- 
 

2    Вж. ат-Таухиди (1929), с. 70–71. 
3      Пак там, с. 74. 
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водаческата дейност, която е била основното му занимание. 

Според него преводът съхранява смисъла и значението и макар 

че изразните средства на различните езици могат да бъдат заме- 

нени, то смисълът си остава същият. Като предпоставя превъз- 

ходството на логиката пред граматиката и на значението пред 

формата, съвсем естествено Маттā достига до презрително от- 

ношение към теоретичното знание за арабския език: 

 
Достатъчно ми е да знам основите на вашия език – глагол, час- 

тица, име, за да мога да постигна с тях целите, на които са ме 

научили гърците4. 

 

Ас-Сūрāфū, от своя страна, опонира, че езиците не могат 

да бъдат редуцирани до някакво общо за всички тях поле на аб- 

страктни и умозрителни понятия. Поради тази причина, заявя- 

ва той, преводното произведение не може да съхрани смисъла, 

който се променя в зависимост от езика, на който се изразява: 

 
Няма език, който да съответства на друг език, погледнато от всич- 

ки страни, те не си съответстват нито в определенията, нито в 

имената, нито в глаголите, нито в частиците си, нито в 

словоре- да, нито в метафорите, ни в преувеличенията и в 

умалителните изрази, нито в прозата си и в мерената реч и т.н. 

Откъде накъде тогава трябва да приемем на вяра нещо, което ти 

си превел по този начин? Напротив, много повече ти трябва да 

научиш араб- ския език, отколкото да разбереш значенията на 

гръцки, въпреки че значенията не са нито гръцки, нито 

индийски […] Освен това твърдиш, че смисълът се постига с 

разум, с разсъждения и с из- следване, тогава не остава друго, 

освен правилата на езика. Защо тогава се подиграваш на арабския, 

след като тълкуваш книгите на Аристотел на този език, въпреки 

че си невеж за същността му5. 

 

В този смисъл ас-Сūрāфū е убеден, че логиката не може 

да бъде универсална наука, защото тя е свързана с езика, и то 

4      Пак там, с. 75. 
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5      Пак там, с. 76. 
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конкретно с гръцкия език: 

 
[...] ако логиката е създадена от един грък на езика на гърците и 

според техните договорености, според описанията и качествата, 

които гърците познават, то тогава откъде накъде тюрките, индий- 

ците, персите и арабите трябва да разсъждават върху логиката, да 

я приемат за присъда в тяхна полза или срещу тях, да я поставят 

като съдник между тях, да приемат онова, което тя доказва и да 

отхвърлят онова, което тя отрича. 

Постепенно спорът за качеството и природата на превода се 

разширява и се превръща в среща на две различни идеи за езика, 

където конкретният проблем на превода е поставен в по-голямата 

рамка на теорията за езика и за границите на човешкия разум. 

Критиката на ас-Сūрāфū не се ограничава само до занима- 

нията на Маттā, а прераства в атака срещу багдадските фило- 

софи и техните твърдения, че благодарение на гърците прите- 

жават универсален инструмент (органон), с помощта на който 

преценяват и измерват човешкото познание. 

Ас-Сūрāфū защитава епистемологичната роля на арабския 

език и дълбоката му връзка със света и с човешкото познание. За 

него смисълът не е нещо, положено отвъд езика, той може да се 

разбере чрез езика и чрез правилата, от които той е изграден. За- 

това е необходимо теоретично познание за граматиката на араб- 

ския, което помага за неговата по-добра и прецизна употреба. 

За ас-Сūрāфū и неговите съмишленици от Басрийската шко- 

ла вътрешната логика на езика очертава границите на човека като 

рационално същество. В езика, твърди той, се срещат и значение- 

то, и формата. За разлика от формата, която е чиста конвенция, 

и в този смисъл е преходна и нетрайна, значението е устойчиво: 

Разликата между форма (произношение) и значение е, че форма- 

та е от природата, а значението е умозрително. Затова формата 

изчезва с времето, следите на природата изчезват и на тяхно мяс- 

то идват други такива. Затова и значението е устойчиво и не се 

променя с времето, то се постига с разум, а разумът е божествен. 
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Материята на формата е тварна, всичко, което е тварно, изчезва6. 

Чрез граматиката на арабския език, твърди ас-Сūрāфū, 

граматикът може да достигне до границите на рационалното 

търсене. След него идва ред на познанието за божественото, а 

достъпът до него е гарантиран от религиозните авторитети. 

Въпреки че името (исм) няма отделна реалност, то символи- 

зира духовния процес, самото мислене, процеса на именуване – 

тасмия. Процесът на именуване е резултат от социална конвен- 

ция7 в рамките на езиковата общност, но същевременно в ези- 

ка съществува друг пласт, който най-точно пресъздава връзката 

между думите и обектите, които те означават. В този смисъл про- 

цесът на именуване открива пътя към значението (маʽанā), което 

името означава. По този начин мисленето добива форма в езика, 

затова граматиката не може да бъде разглеждана като сфера, за- 

нимаваща се само с формата. Благодарение на нея граматиците 

проумяват отношението между отделната дума и обекта, който 

тя означава. В този смисъл „граматиката е логика, извадена от 

обвивката на арабския език, а логиката, разбрана чрез езика, е 

граматика“. Логиката пък престава да бъде универсален закон и 

се превръща в езикова форма, в част от езика, от конкретния език. 

Идеята за конвенционалния характер на езика8, която ас- 

Сūрāфū споделя, бива изведена от официалната муатазилитска 
 

6      Пак там, с.75. 
7 Пак там, с. 71. Изразът, който използва граматикът, е "люг̣а ахли-хā уа 

ис̣т̣илāх̣у-хум ʽалай-хā". 
8 Още в най-ранния етап от формирането си арабската граматическа теория 

разсъждава върху произхода на езика. Дали той е универсален, тоест бо- 

жествено сътворен, или е социално обусловен и ограничен в културата на 

езиковата общност. Тези спорове са били мотивирани от директното вли- 

яние на гръцките идеи, отразени в преводите на Аристотел и в техните 

коментари. Исторически преглед на този процес предлага: Верстех (1977), 

с. 162–178. За представителите на различните теории за произхода на ези- 

ка в ранната мюсюлманска теология вж. Вайс (1974) 124.1: с. 33–41; Шах 

(2011). Статията на Шах проследява историческото развитие на аргумен- 

та за произхода на езика и тезата за конвенционалния характер на езика 

(iṣṭilȃḥ, muwȃḍaa᷾) в контекста на зараждане на теологическите доктрини, 

различни от ортодоксалния ислям. 
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догма за сътвореността на Корана. Всъщност муатазилитите 

не оспорват кораничната концепция, че езикът е творение на 

Бога9, но за разлика от ортодоксалните схващания на крайните 

богослови те не го разглеждат като статична система, зададе- 

на на човека в началото на творението и изключваща човешка 

намеса в процеса на именуване. За тях човешката дейност се 

разгръща в процеса на тълкуване на Корана10. 

Очевидно е, че в този спор двамата опоненти в действи- 

телност демонстрират това движение на смисъла и динамиката 

между думата и значението. И двамата използват едно и също 

понятие – маʽанā (смисъл, значение), но влагат различен смисъл 

в него. Ако Абӯ Бишр Маттā говори за значението като универ- 

сална категория на човешкото мислене, с която се занимава ло- 

гиката, то ас-Сūрāфū разглежда маʿанā като лингвистическа ка- 

тегория, като значението на отделните граматически категории11: 

Значенията на граматиката са разпределени между посочването  

на гласните и тяхната липса (букв. поставяне на харакат и су- 

кун), поставянето на буквите на местата, които са им определени, 

създаване на речта, в която думите се подреждат една след друга, 

а някои се поставят пред други (та’лūф ал-калāм би-т-так̣дūм 

уа-т-та’хūр), търсене на правилната реч и избягване на грешки- 

те в нея. И ако нещо се отклони от определението, то то или се 

използва рядко и трябва да се обяснява по заобиколни пътища, 

или трябва да се отхвърли, защото излиза от обичайната употреба 

на хората, от вътрешния им усет за езика12. 

Така представен, езикът за ас-Сūрāфū не е само външна 

обвивка и формална поредица от гласни и съгласни, той е слож- 

но структуриран, с дълбинни и повърхностни слоеве, които 

отразяват отделните етапи в процеса на създаването му. Тази 
 

 
9      Коран (1997), сура 2:31: И научи Той Адам на имената на всички [неща]. 
10 Шах (2011), с. 334. 
11   Вж. Ван Бекъм (1997), с. 244–259. 
12 ат-Таухиди (1929), с. 80. 
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сложна фигура арабският граматик уподобява с дреха13: 
А ти, Абӯ Бишр, нима не знаеш, че речта е име, което се дава 

на неща, състоящи се от много нива? Например, когато кажеш: 

„Това е дреха“, то думата „дреха“ се отнася до неща, от които се е 

получила дреха. Тя е била изтъкана, след като е била изпредена. 

Основните ѝ нишки не са достатъчни без вътъка, както и вътъкът 

не може без основните нишки. Красотата на речта е като избелва- 

нето на тъканта, тънката нишка е като изящното слово, дебелата 

прежда е като материята на буквите. Тези неща заедно са станали 

дреха, но след като преди това е свършено всичко, от което тя се 

нуждае, за да стане такава14. 

 

Няма съмнение, че ас-Сūрāфū като виден представител на 

своето съсловие си е давал сметка за различните отправни точ- 

ки на двете страни в спора. Неслучайно той се опитва да „при- 

влече“ своя опонент в сферата на езика, задавайки му коварни 

въпроси за употребата на различни частици и съюзи в арабския 

език. Насърчаван от присъстващата на спора публика и лично 

от везира, той критикува и чрез примери демонстрира слабите 

познания на Маттā в арабския език. 

От друга страна, въпреки че мюсюлманинът напълно е 

споделял идеята за съществуването на онова ниво на езика, в 

което имената са понятия, близки до универсалния смисъл на 

Маттā, че това ниво е общо и се споделя от всички езици, но 

над него се надгражда формалната структура на лафз,̣ то целта 

на ас-Сūрāфū не е била да постигнат съгласие двамата със своя 

опонент. Въпреки че споделя много от неговите идеи и в своя 

лингвистичен анализ на Книгата на Сибауайхи с охота използва 

методите на гръцката логика и заимства дефиниции от преводи- 

те на арабски на гръцките автори, ас-Сūрāфū съвсем съзнателно 

поставя отношението към езика като разделителна линия меж- 

 
13   Съвсем естествено тук се налага аналогията с етимологията на думата 

„текст“, отвеждаща към метафората за „тъканта“, от която е „изтъкан“ все- 

ки текст. 
14 ат-Таухиди (1929), с. 80. 
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ду двете партии. И това е напълно обяснимо, имайки предвид 

огромната роля на арабския език за социалния, религиозния, 

политическия живот и за функционирането на мюсюлманската 

общност като цяло. Арабският език е фундаментът, а отноше- 

нието към него е отправна точка в ислямската класификация на 

знанието и йерархичното подреждане на науките. Затова опитът 

на философите да се намесят в този език, да го нагодят, дори да 

го променят, за да изрази той чужди идеи и понятия, предизвик- 

ва истински гняв у арабските граматици. 

Времето, в което този спор се разгаря, е предшествано от 

ранния период на преводаческата дейност в Халифата. Това е 

била епохата, когато под силното влияние на преведените про- 

изведения на гърците в арабския език за първи път се създава 

научна терминология. Благодарение на усилията на всички пре- 

водачи от този период и на техните преводачески решения, на- 

ред с директните заемки на чуждите термини, в езика навлизат 

много неологизми. Характерно за работата на тези преводачи е 

било да използват познати вече арабски думи, като им придават 

нови значения и ги превръщат в термини. 

Това е периодът, когато в езика на арабскоговорещите 

философи се извършва преходът от конкретните значения към 

абстрактните понятия. Неологизмите, които ги означават, са се 

образували най-вече като производни форми от въпросител- 

ни и лични местоимения, към които се добавя окончание -ия 

(окончание нисба за относителни прилагателни15). Така са се 

получили абстрактните понятия като ал-мāхия – същност, ал- 

джаухария – субстанция, каммия – количественост, кайфия – 

качественост и т.н. 

Особен принос към създаване на тази философска терми- 

нология имат философът ал-Киндū (поч. 873 г.) и неговият кръг 

от приближени преводачи. Към тях е насочена яростната и без- 

пощадна атака на ас-Сūрāфū: 
 

15 Подобен е подходът на съвременния арабски език към чуждиците и неоло- 

гизмите, производни от тях: например: димӯк̣рāтия – демокрация. 
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Те използват думи като ал-айния, ал-мāхия, ал-кайфия, ал-каммия, 

аз-зāтия, ал-джаухария, ал-хайӯлия и твърдят, че в тези думи има 

магия, но това са глупости, измислици, които не могат да заблудят 

рационално мислещите мюсюлмани, те могат да минат и без тези 

термини и да достигнат до истината на нещата с помощта на Ал- 

лах, с трезва преценка и позовавайки се на Сунната16. 

 

Упрекът на граматика е насочен персонално към ал- 

Киндū, „философа на арабите“, който за разлика от повечето 

преводачи е бил етнически арабин, представител на арабска- 

та аристокрация. Голямата заслуга на ал-Киндū към арабския 

език, създаването на философска терминология, в очите на ас-

Сūрāфū е посегателство срещу чистотата на езика. Той го 

упреква, че е приятел на Абӯ Бишр, иронизира го заради ув- 

леченията му по идеите на гърците и заради философската му 

лексика: 

 
Нещата, които той казва, могат да разсмеят дори майка, която е 

загубила децата си, да накарат врага да злорадства, а приятеля да 

потъне в скръб. Защото той наследи всичко това само от благо- 

словиите на гърците и от ползата от философията и логиката17. 

 

Няколко века по-късно подобни аргументи срещу логиката 

и използването на силогизми в религиозните спорове ще бъдат 

повторени от ханбалитския теолог Ибн Таймия (поч. 1328 г.), за 

когото бедата за ислямските теолози започва в епохата на хали- 

фа ал-Ма’мӯн (813–833), „когато за първи път биват преведени 

книгите на ромеите“18. 

По този начин ас-Сūрāфū става говорител на онези, които 

възприемат себе си като адвокати на традиционните арабски 

науки и пазители на културната памет, съхранена във и чрез 

 
16 ат-Таухиди (1929), с. 82. 
17   Пак там, с. 86. 
18 Ибн Таймия (1993), с. 162. 
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езика. В лицето на Абӯ Бишр той атакува защитниците на гръц- 

ката философия, която за мюсюлманите винаги остава чужда 

(в този спор ас-Сūрāфū я нарича „привнесената философия“ 

(ал-фалсафа ад-дāхила). Така в двора на везира ал-Фурāт се 

срещат не само двама изтъкнати учени, тук се противопоста- 

вят два светогледа – този, който се дефинира през отношението 

към арабския език като фундамент на мюсюлманската култура, 

срещу онзи, който черпи сили от гръцкото наследство и полага 

авторитетите от езическата древност редом до тези на Корана 

и на Сунната. 

В този смисъл бихме могли да разглеждаме спора между 

двамата като представителен текст за един етап от дългия процес 

на легитимиране на античното наследство и признаването му 

като градивна част от средновековната мюсюлманска култура. 
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Целта на настоящата статия е да представи обзорен поглед вър- 

ху историята на преводната рецепция на Бертолт Брехт в Бъл- 

гария, като насочи вниманието, от една страна, към влияния на 

приемащата културна среда върху подбора и възприемането на 

превежданите произведения и от друга, към ролята на различни 

преводачи и преводачески практики за представянето на бъл- 

гарски език на този значим творец на немската литература. 

Бертолт Брехт (1898–1956) получава своето световно при- 

знание преди всичко като драмописец и реформатор на театъра. 

Той обаче завещава едно много обемно и разностранно твор- 

чество, обхващащо наред с драмата всички други литературни 

видове – лирика, проза (разкази, романи, епос, автобиографич- 

ни бележки), теоретични съчинения (посветени на литература- 

та, театъра, киното, радиото), радиопиеса, сценарии. 

Предвид многообразието на Брехтовото творчество, както 

и на факта, че то е представено на български език сравнително 

пълно, при анализа на преводната рецепция на Брехт в България 

ще бъдат разгледани последователно неговата лирика, проза, 

драма, теоретични съчинения, като в рамките на всеки раздел ще 

бъде проследена съответната хронология на превеждане на 

неговите творби. Тази структура на изложението ще даде въз- 

можност да бъдат направени по-диференцирани изводи. 

mailto:r_kileva@yahoo.com
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Лирика 

 
Със своите около 2300 стихотворения Б. Брехт създава едно от 

най-обeмните поетични творчества в немскоезичната литерату- 

ра. Поезията му се отличава с голямо тематично богатство, което 

включва традиционни лирични теми, ежедневни, политически и 

много други мотиви. Многобройни са и жанровите форми, кои- 

то Брехт владее. Той пише оди, епиграми, детски рими и песни, 

псалми, класически сонети, балади, безримни стихове с непра- 

вилни ритми. Много утвърдени поетични жанрове добиват при 

Брехт съвсем ново звучене. Той променя лириката така, че под 

негово влияние този традиционно «субективен» литературен 

вид се отваря за художествено претворяване на «обективни» яв- 

ления, смятани преди това за непоетични. Със стиховете си той 

постига и необичайно за лириката политическо въздействие. 
Още с първите си стихотворения, които пише като гимна- 

зист, Брехт показва, че ще търси свой специфичен път в поези- 

ята. С литературното течение на експресионизма, което владее 

европейската литература в този период – второто десетилетие 

на ХХ век, – го свързва бунтарството, „търсенето на динамичен 

и тревожен израз, който да алармира обществото за развалините 

на буржоазната стабилност“ (Минков 1963: 29). В същото време 

Брехт не приема отвлечената поетика и патетичното визионер- 

ство на експресионистите, на които противопоставя рациона- 

листична трезвост и безпощадна социална критичност, използ- 

вайки агресивни поетични средства – гротеска, преувеличение, 

отблъскващи натуралистични сцени. За Брехт екстремен израз 

на разпада на буржоазната система е войната. Като особено 

грозна психична деформация неговата ранна лирика извежда 

превръщането на мъжа в механизъм от военнната машина. Дру- 

ги примери за общественото падение, за състоянието на чове- 

ка изобщо Брехт открива в асоциалните типажи – детеубийци, 

самоубийци, проститутки, престъпници, – с които е населен 

светът на неговите ранни стихове. Нихилистичната нагласа се 
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подсилва и от мотива за преходността на човешкото съществу- 

ване, който преминава през редица творби от представителната 

за ранното творчество на Брехт стихосбирка „Домашни пропо- 

веди“ (Die Hauspostille), издадена през 1927 г. Именно от тази 

стихосбирка е и първото преведено на български език стихотво- 

рение на Брехт – „Спомен за Мария А.“ (Erinnerung an die Marie 

A.), писано през 1920 г. Преводът е публикуван през 1930 г. в сп. 

Хиперион (кн. V – VI, с. 212), месечно издание за литература и 

изкуство под редакцията на Теодор Траянов и Иван Радославов, 

и в сравнение с останалите превеждани стихотворения на Брехт 

е с най-малка дистанция във времето спрямо оригинала. 

В творбата значимата за Брехт тема за преходността е от- 

несена към мимолетността на любовта и спомена за нея, към 

мига на любовното преживяване и болката от предизвестения 

му край. Преводът на Павел Спасов, писател, драматург и теа- 

трален деец, преводач от немски, френски, английски и чешки 

език, е твърде свободен. На места в него своеволно са привне- 

сени несъществуващи в оригинала елементи, очевидно с цел да 

се спази римуването: 

ERINNERUNG AN DIE MARIE A. СПОМЕН ЗА МАРИЯ А. 

Превод Павел Спасов 

1 

An jenem Tag im blauen Mond September То бе прекрасен ден в неземна красота, 

Still unter einem jungen Pflaumenbaum И месецът септемврий – син и ведър, 

Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe Под сливите в прегръдките си – любовта 

n meinem Arm wie einen holden Traum. Обхващах като нежен сън, и тих, и щедър, 

Und über uns im schönen Sommerhimmel Над нас, там някъде из лятното небе, 

War eine Wolke, die ich lange sah Един облак се въртеше в синя бездна, – 

Sie war sehr weiß und ungeheuer oben А твърде бял и някъде високо бе 

Und als ich aufsah, war sie nimmer da. И щом погледнах пак – той бе изчезнал. 

... ... 

Десетилетия по-късно стихотворението е публикувано в 

още два превода – на Венцеслав Константинов и на Надежда 

Андреева, чиито интерпретации, и особено тази на Константи- 

нов, в много по-голяма степен се доближанат до емоционално 

сдържания тон, но и до ироничните нотки на оригинала: 
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СПОМЕН ЗА МАРИЯ А. СПОМЕН ЗА МАРИ А. 

Превод Венцеслав Константинов1 Превод Надежда Андреева2
 

 

1 

През оня ден на синия септември През оня ден на синия септември 

Под млада слива аз държах смълчан  Под млада сливка притаен стоях 

В прегръдките си бледата любима,  И любовта, тъй бледа и тъй нежна, 

Безмълвна и красива като блян. Кат`дивен сън в ръцете си държах. 

А в лятното небе високо горе А там над нас в небесните простори 

Над нас се рея дълго облак бял. Трептеше облак, дълго гледах сам, 

Когато после пак глава повдигнах, Бе много бял и горе, страшно горе, 

Подирих го – той беше отлетял. Когато вдигнах поглед пак, не беше вече там. 

… … 

 
Вторият превод на Брехтово стихотворение на български 

език се появява едва през 1951 г. и е на Атанас Далчев, който 

превежда стихотворението „Мирът“ през френски език.3 През 

следващите петнадесет години преводи на Брехтови стихотворе- 

ния (около двадесет на брой) излизат единствено в периодичния 

печат. Преобладават творби с политическа насоченост, писани 

през 30-те и 40-те години, които са публикувани в българската 

преса по поводи като 1 май („Майска песен» – Mailied; „Възхва- 

ла на партията» – Lob der Partei), годишнини от рождението 

на Ленин („Непобедимият надпис“ – Die unbesiegliche Inschrift; 

„Килимарите от Куян-Булак честват Ленин“ – Die Teppichwe- 

ber von Kujan-Bulak ehren Lenin) и Октомврийската революция 

(„Великият октомври“ – Der große Oktober). 

Едва през 1966 г. 12 стихотворения на Брехт намират мя- 

сто в „Антология на немската поезия» (изд. «Народна култура») 

със съставители Димитър Стоевски, Димитър Дублев и Ламар. 

 
1 Преводът е публикуван в т. 1 от Бертолт Брехт Избрани творби в четири 

тома. 1983, София: Народна култура. 
2 Преводът е публикуван в „Розата е без Защо. Немска лирика от дванайсет 

столетия“. 2007, В. Търново: ПИК. 
3 Вж. данните за хронологията на превеждане на поезията на Б. Брехт на 

български език в: Десислава Лилова, Анна Лилова, Брехт – усвояване на 

проекта, в. Култура, бр. 8, 2017, 27 февруари 1998. 
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През 1968 г. се появява първият самостоятелен сборник със 

стихове на Брехт „Четиво без невинност“ (изд. «Народна култу- 

ра»). Сборникът включва 55 поетични творби, представящи ран- 

ната му лирика, лириката от периода на Ваймарската република 

и емиграцията в превод на Димитър Дублев и Кръстьо Стани- 

шев. Томът „Избрани творби“ на изд. «Народна култура» от 1979 

г. (ИТ-1) съдържа вече стихотворения от всички творчески пери- 

оди на автора. Наред с утвърдилите се интерпретатори на Брех- 

товата поезия на български език Димитър Дублев и Кръстьо Ста- 

нишев основна част от преводите тук е на Стефан Бесарбовски. 

Най-цялостно поезията на Брехт е представена през 1983 г. 

в т 1. от изданието „Избрани творби“ в 4 тома на изд. „Народ- 

на култура“ (ИТ-4). Тук се съдържат 106 стихотворения, като 

са обхванати както вече публикувани, така и непубликувани 

дотогава преводи, а също и нови преводи на вече превеждани 

стихотворения. Преводачи са Димитър Дублев, Стефан Бесар- 

бовски, Кръстьо Станишев, Даря Хараланова, Александър Ми- 

ланов, Борис Петков, Венцеслав Константинов. Включени са и 

четири превода на Радой Ралин, чийто интерес към поета Брехт 

намира израз още през 1961 г. (в. Литературни новини, бр. 11, 

11 октомври 1961) в убедителния превод на ранната му експре- 

сионистична творба „Легенда за мъртвия войник» (Legende vom 

toten Soldaten). След т. 1 от ИТ-4 преводи на Брехтови стихот- 

ворения излизат в периодичния печат, в антологии на немската 

поезия, в електронни издания за литература, като до наши дни 

огромното поетично творчество на Брехт е представено на бъл- 

гарски език с около 150 стихотворения. 
Преводната рецепция на Брехтовата поезия е силно изме- 

стена във времето. При това поетичното творчество на Брехт не 

достига в хронологична последователност до българския чита- 

тел, който едва чрез представителното издание от 1983 г., близо 

три десетилетия след смъртта на автора, получава възможност 

да се запознае по-систематично с неговата поезия. 

До 60-те години почти напълно се пренебрегват стихот- 

воренията от ранния период за сметка на политическата ли- 
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рика от 30-те години. Закъснялото ѝ с около тридесет години 

реципиране обаче води до това, че тя не може да бъде възприета 

като новаторска, каквато е била в годините на своето създаване. 

Тогава, както посочват Десислава Лилова и Анна Лилова, Брехт 

„внушава ценности, които културата на 30-те години отхвърля 

като маргинални: комунизма, партията, революцонера, марк- 

систката диалектика, солидарността“ (Лилова, Лилова 1998). 

Поради закъснелия превод „в българската среда произведени- 

ята постъпват не като провокации или експерименти, а като 

апология на вече утвърдена идеологическа конюнктура. Брехт 

навлиза в българската култура направо като поет-класик, а не 

като експериментатор“ (пак там). 

Своеобразие на закъснялата преводна рецепция на пое- 

зията на Брехт от 30-те години са множеството алтернативни 

преводи на редица стихотворения. Това явление е необичайно в 

рецепцията на немски автори от ХХ век и може да се интерпре- 

тира като специфичен механизъм за утвърждаване на класиче- 

ския статут на поета в българското културно пространство. Фра- 

пантни примери за множество алтернативни преводи са творби 

като „Възхвала на диалектиката» (шест превода), „Непобеди- 

мият надпис», „Въпроси на един четящ работник». Преводни- 

те резултати варират в зависимост от подхода на преводачите. 

Като илюстрация може да послужи стихотворението „Въпро- 

си на един четящ работник“ от стихосбирката „Свендборгски 

стихотворения“ (Svendborger Gedichte), издадена през 1939 г. и 

обхващаща поезията от емигрантския период на Брехт в Дания. 

Творбата e репрезентативна за третия цикъл в стихосбирката 
„Хроники“ (Chroniken) по отношение както на тематиката (ро- 

лята на малкия човек в голямата история), така и на поетичната 

форма (безримни стихове с неравномерен ритъм, разминаване 

между границите на стиха и синтактичната структура, прозаич- 

ност на изказа, провокираща към размисъл именно с контраста 

си спрямо обичайната представа за поетичност). Този нов пое- 

тичен език, който разчупва рамката на традиционната метрика, 

се оказва съвсем не лек за превод. 
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Първият български вариант на творбата от Николай Хрис- 

тов, публикуван в кн. 10 на сп. Септември през 1956 г., се отли- 

чава с пълно пренебрегване на синкопирания ритъм на оригина- 

ла, със стремеж към „подравняване“ на синтактичната рамка към 

тази на стиха, с въвеждане на несъществуващи в изходния текст 

рими, като всичко това придава на превода неадекватен патос: 

 
... ... 

Selbst in dem А в Атлантида 

sagenhaften Atlantis останала само в предание 

Brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang пред гибелта на вълните 

die Еrsaufenden nаch ihren Sklaven. във отчаяние, пак господарите викаха 

своите роби, слугите. 

 

В превода си от 1968 г., поместен в сборника „Четиво без 

невинност“, Кръстьо Станишев частично се съобразява със 

специфичната форма на стихотворението, допуска обаче на мес- 

та многословност, противоречаща на семплия, дори наивен тон 

на въпросите на работника. При предаването на темпоралната 

форма Imperfekt, стандартна при позоваване на исторически 

събития в немския, преводачът непоследователно смесва мина- 

ло свършено време и ренаратив (Кой построи седмовратната 

Тива?/ ... / Фридрих Втори победил в Седемгодишната / война). 

Най-близка до замисъла и стилистиката на оригинала е 

интерпретацията на Венцеслав Константинов, леко варираща в 

първата публикация във в. Пулс (бр. 21 от 9.10.1973 г.) и в тази 

от т. 1 ИТ-4. Чрез подбор на адекватни изразни средства, чрез 

запазване на елиптичността на изказа във финала на стихотво- 

рението той постига търсената от Брехт лаконичност, подбу- 
ждаща към обхватни ръзсъждения: 

... 

Дори в легендарната Атлантида 

През нощта, когато вълните са я поглъщали, 

Давещите се крещели на своите роби за помощ. 

 

Младият Александър завладял Индия. 

Сам ли? 
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Цезар сразил галите. 

Нямало ли е с него поне един готвач? 

Филип Испански плакал, когато флотата му 

Потънала. Никой ли друг не е плакал? 

Фридрих Втори победил в Седемгодишната война. 

Кой заедно с него е победил? 

На всяка страница – победа. 

Кой е готвил за победните пирове? 

На всеки десет години – велик човек. 

Кой му е плащал разноските? 

 

Толкова много летописи! 

Толкова много въпроси! 

 

Като се изключат отделни преводи в периодиката, по-под- 

робното представяне на български език на ранната лирика на 

Брехт започва едва в края на 60-те години, тоест десетилетия 

след създаването ѝ през 20-те години на ХХ век. Стихотворения 

от този   експресионистичен период са включени за първи път 

в сборника „Четиво без невинност“ (1968). При техния превод, 

както отбелязват Д. Лилова и А. Лилова, влияние оказва нераз- 

витата експресионистична традиция в българската литература, 

в която „под рубриката «класика на модернизма» са вписани 

предимно имена на символисти“ (Лилова, Лилова 1998). Пре- 

водачите се затрудняват в подбирането на точния регистър за 

адекватно предаване на провокативния, дори гротесков тон на 

поета, чрез който той интепретира темите за човешкото падение 

в лишения от илюзии свят, безчовечността на войната, смъртта, 

асоциалното поведение като реакция спрямо несправедливост- 

та на обществото. Радикалността на ранната Брехтова поезия 

невинаги намира пълнокръвен израз в българските преводни 

превъплъщения. Често провокациите на Брехт биват „патини- 

рани, за да удовлетворят традиционната българска интуиция 

за класичност“ (пак там). Показателен пример за разнопосочен 

подход при овладяване на ранната Брехтова поетика са трите 

превода на експресионистичното стихотворение „За удавила- 

та се девойка“ (Vom ertrunkenen Mädchen), в което Брехт пре- 
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дизвикателно развенчава мита за божествената закрила над 

човека: 
1 

Als sie ertrunken war und hinunterschwamm 

Von den Bächen in die größeren Flüsse 

Schien der Opal des Himmels sehr wundersam 

Als ob er die Leiche begütigen müsse. 

 

2 

Tang und Algen hielten sich an ihr ein 

So daß sie langsam viel schwerer ward. 

Kühl die Fische schwammen an ihrem Bein 

Pflanzen und Tiere beschwerten noch ihre letzte Fahrt. 

 

3 

Und der Himmel ward abends dunkel wie Rauch 

Und hielt nachts mit den Sternen das Licht in Schwebe. 

Aber früh ward er hell, daß es auch 

Noch für sie Morgen und Abend gebe. 

 

4 

Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war 

Geschah es (sehr langsam), daß Gott sie allmählich vergaß 

Erst ihr Gesicht, dann die Hände und zuletzt erst ihr Haar. 

Dann ward sie Aas in Flüssen mit vielem Aas. 

 

В превода на Стефан Бесарбовски от изданието ИТ-1 

(1979) са заличени основни елементи от обрисуваната тягост- 

на картина на човешкото изтляване, допуснати са съществени 

смислови измествания, което е довело до изкривяване на зало- 

жените в оригинала внушения. Така например в първата строфа 

метафората der Opal des Himmels е тривиализирана в „небо- 

сводът бе странно сив и дълбок“. В описанието на мъчително 

бавния сетен път на удавницата във втората строфа е внесена 

неуместна динамичност („снагата ѝ хукна по корени да сно- 

ве“) и образност (kühl die Fische – «стада от риби»). В третата 

строфа е напълно неразбрана и съответно изопачено предаде- 

на символиката на тъмнината и светлината. Мотивът за човека, 

обречен на бавна забрава от Бога (Geschah es (sehr langsam), 
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daß Gott sie allmählich vergaß) в четвъртата строфа е получил в 

превода изцяло неточен акцент («и господ забрави сред тинята 

пръв»). Няма нищо общо и между последния стих на Брехт, в 

който чрез повторението на Aas максимално е усилен натурали- 

стичният тон, и неговия преводен вариант с неуместното съот- 

ветствие примамлива стръв: 

 
... 

И когато тя много реки прекоси 

и господ забрави сред тинята пръв 

лицето, ръцете и дългите ѝ коси, 

тя пак се превърна в примамлива стръв. 

 

Преводът на Даря Хараланова е поместен в представител- 

ното издание т. 1 ИТ-4 (1983). В него на мястото на разностъп- 

ните стихове е въведен равен ритъм, с което дръзкият, нерав- 

ноделен тон на автора е обезличен напълно. Контаминацията 

на втория и третия стих от четвъртата строфа на оригинала е 

довела до неуместно смислово опростяване, а оттам и до не- 

пълноценно предаване на експлицитното послание на финала: 
 

... 

4 

Нейното бледо тяло докато изтля, 

забрави и бог младите ѝ черти. 

И станала мърша, тя полека се сля 

с многото мърша в тези речни води. 

 

Според Анна Лилова туширането на провокативността на 

Брехт в преводите на Бесарбовски и Хараланова е „в унисон и 

с жанровата традиция на българската балада, с нейните устой- 

чиви образи и мотиви, към които преводачите са интуитивно 

разположени“ (Лилова 2015: 28). За разлика от тях Атанас Дал- 

чев и Чило Шишманов предлагат превод (сп. Септември бр. 7, 

1972), за който може би е преувеличено да се каже, че „повдига 

в степен скандалния радикализъм на оригинала“ (Д. Лилова, А. 

Лилова 1998), но който с адекватна изразителност както по от- 
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ношение на стихотворната форма, така и на лексикалния под- 

бор предава нихилистичното настроение на творбата: 
 

... 

Плътта ѝ във водата се разпадаше безспир 

и почна постепенно бог да я забравя: 

лицето, след това ръцете и косата най-подир. 

В реките с много леш тя стана леш тогава. 

 

Съществен дял сред преводните стихотворения на Брехт 

заемат тези, които заявяват непримиримостта на автора към фа- 

шизма и хитлеристката война. Тук трябва да бъдат отбелязани 

сполуките на Стефан Бесарбовски при превода на творби като 

„Балада за клоните и дървото“ (Die Ballade vom Baum und den 

Ästen), „Към войниците на източния фронт“ (An die deutschen 

Soldaten im Osten), „Песен на една немска майка“ (Lied einer 

deutschen Mutter ), включени в т. 1 ИТ-4. Към някои преводни 

решения на Бесарбовски все пак могат да бъдат отправени кри- 

тични бележки. Така например в превода на стихотворението 

„Какво получи жената на войника“ (Und was bekam des Soldaten 

Weib?) той успешно е предал стройния ритъм, с който Брехт 

закачливо изброява какви подаръци е донесъл немският вой- 

ник на жена си от градовете, завзети от хитлеристката армия. 

Игривият тон е запазен и в последната строфа, но той вече е в 

пълен контраст със съдържанието – от Русия жената на войника 

е получила за подарък вдовишки воал. При Бесарбовски обаче 

„шоковият ефект» на финала не е пълен, тъй като той го предиз- 

вестява, превеждайки още от самото начало повтарящата се във 

всички строфи неутрална фраза des Soldaten Weib (войнишката 

жена) с горката жена: 
... 

... 

Und was bekam des Soldaten Weib Какво получи горката жена 

Aus dem weiten Russland? за спомен от снежна Русия? 

Aus Rußland bekam sie den Witwenschleier. Оттам тя получи вдовишки воал, 

Zu der Totenfeier den Witwenschleier вдовишки воал и вечна печал 

Das bekam sie aus Rußland. за спомен от снежна Русия. 
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В доста по-ранния превод на Елисавета Багряна, публику- 

ван през 1954 г. в сп. Септември (кн. 12), а впоследствие наме- 

рил място в споменатата по-горе „Антология на немската пое- 

зия“ (1966), трагичният финал не е предварително подсказан: 
 

.... 

Какво получи тя – войнишката жена, 

какво получи от Русия тя? 

Получи от Русия черен креп 

От ледената степ 

войнишки черен креп, 

това получи от Русия тя. 

 

Късната поезия на Брехт е представена на български език 

с преводи на стихотворения от циклите „Детски песни“ (Kinder- 

lieder) и „Буковски елегии“ (Buckower Elegien – 1953). Подборът 

на стихотворенията в т. 1 ИТ-4 всъщност показва, че става 

въпрос за цикъла „Нови детски песни“ (Neue Kinderlieder – 

1950), който не трябва да се бърка с цикъла „Детски песни“ от 

стихосбирката „Свендборгски стихотворения“ от 30-те години, 

творби от която също са включени в тома – например „Сливово 

дърво“ (Der Pflaumenbaum – 1934) в превод на Радой Ралин. 

„Нови детски песни“ изразява една нова позиция на Брехт, 

която след нихилизма на ранната лирика и острата критичност 

на средния период по-скоро говори за приемане на настоящето. 

Брехт дава израз на завърналата се вяра, че от руините на стария 

ще бъде изграден един нов, хуманен обществен ред. Ето защо 

стихотворенията са адресирани към младите хора на новосъзда- 

дената държава ГДР и имат дидактически характер. Преводите 

на стихотворенията в цикъла адекватно маркират еуфорията от 

новото начало. Така например в „Детски химн“ (Kinderhymne) 

Стефан Бесарбовски умело предава приповдигнатия тон, а в 

„Птиците кацат зиме на прозореца“ (Die Vögel warten im Winter 

vor dem Fenster) чрез жизнерадостните детски рими преводачът 

успява да предаде внушението, че не само полезното (врабче- 

то, кълвачът), но и красивото, приятното (косът) трябва да при- 
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съства в живота на човека. Уловени са също критичните нотки в 

„Неустановимите грешки на комисията по изкуствата“ (превод 

Александър Миланов). Стихотворенията от този цикъл изпол- 

зват по-традиционни поетични средства и макар че са превеж- 

дани около 30 години след създаването им, тяхната стилистика 

явно не затруднява българските преводачи. 

Най-късният поетичен цикъл на Брехт „Буковски елегии“ 

(Buckower Elegien – 1953) е поместен в т. 1 ИТ-4 (1983) в така- 

ва селекция, че за българския читател се създава една непълна 

представа за неговия основен идеен замисъл, а именно да даде 

поетичен израз на отношението на Брехт към сурово потуше- 

ния от Съветската армия антисталинистки бунт от 17.08.1953 г. 

и изобщо към политическата ситуация в ГДР. Включени са 

стихотворения като „Цветна градина“ (Der Blumengarten) и 

„Димът“ (Der Rauch), в които доминират субективни, „буколи- 

чески“, както Брехт шеговито ги нарича, мотиви. Идеологиче- 

ската цензура през 80-те години не е позволила в подбора да 

намерят място творби като Die Lösung, в които ярко е изразена 

критичната позиция на Брехт към режима в ГДР. 

В обобщение може да се каже, че есенцията от огромното 

поетично творчество на Бертолт Брехт е представена в превод 

на българската читателска публика. Две явления остават 

особено характерни за преводната рецепция на Брехтовата 

поезия в България: Поради сериозната времева дистанция 

преводът на творби от 20-те и 30-те години се оказва сериозно 

предизвикателство, тъй като изправя българските преводачи 

пред много трудно изпълнимата задача, така да се каже „със 

задна дата“, да реконструират новаторския дух на Брехтовите 

стихове в съвсем различния времеви и културно-политически 

контекст в България между 60-те и 80-те години на ХХ в., от 

чиито поетични и идеологически клишета те често не успяват 

да се освободят. В същото време българската преводна култура 

отвръща на предизвикателството с алтернативни преводни 

интерпретации на редица Брехтови стихотворения от по- 

ранния период на неговото поетично творчество и предлага 
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конкуриращи се подходи към тях, като с малки изключения най- 

адекватните преводни версии са обхванати в репрезентативния 

том 1 от поредицата „Избрани творби“ на Б. Брехт в 4 тома на 

изд. „Народна култура“ (1983). 

 

 

Проза 

 
Прозата на Брехт навлиза на български език първоначално чрез 

периодичния печат с преводи на негови разкази. Разкази Брехт 

е писал през всички фази на творчеството си и макар не много- 

бройни те са истински шедьоври на кратката проза. Брехт при- 

тежава своеобразна техника на разказване, характеризираща 

се с трезво наблюдаване на героите, чиито чувства и вътрешни 

преживявания не намират детайлно описание. По-скоро за тях 

читателят съди по външни, „обективируеми“ признаци и проя- 

ви, което придава на привидно неатрактивните разкази изклю- 

чително силно въздействие. 

Според библиографските източници първите разкази на 

Брехт, публикувани на български език, са „Аугсбургски кръг“ 

(Der Augsburger Kreidekreis) (сп. Млад кооператор, кн. 7, 1957) 

и „Двамата сина“ (Die zwei Söhne) (в. Литературен фронт, 

XIII, бр. 41, 10.X.1957 г.). И двете творби са от цикъла „Кален- 

дарни мъдрости“ (Kalendergeschichten), издаден през 1949 г. 

През следващите близо 20 години Брехтовата кратка проза из- 

лиза единствено в периодичния печат. Някои от разказите се 

появяват в по няколко превода – явление, наблюдавано и при 

преводната рецепция на Брехтовата поезия. Типичен пример 

е произведението „Двамата сина“, интерпретирано от петима 

преводачи. Този кратък и изключително силен разказ разкри- 

ва преживяванията на една германска войнишка майка в края 

на Втората световна война. Майчиното сърце страда за родния 

син, но започва да более и за младия руски пленник, работещ в 

стопанството. Майката осъзнава, че войната е несправедлива, 
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че тя опустошава всички участници в нея, независимо от коя 

страна на бойната линия се намират. Майката спасява руския 

пленник и предава родния си син на руската армия под пред- 

лог, че така ще защити живота му. Драматизмът на майката е 

внушен от Брехт много лаконично, с емоционално неутрални 

езикови средства. Сред преводите се откроява този на Венцес- 

лав Константинов от 1974 г., публикуван за първи път във в. 

Вечерни новини от 17.10.1974. В него изключително адекватно 

е предаден контрастът между стилистична опростеност и сила 

на внушението. 

В. Константинов изобщо е преводачът, който в добрия 

смисъл на думата „монополизира“ превода на Брехтовата крат- 

ка проза. Той е съставител и автор на преводите в първото само- 

стоятелно издание на цикъла разкази „Календарни мъдрости“ 

(1975), част от който излиза и в ИТ-1 (1979), както по-късно 

и в т. 1 ИТ-4 (1983). Историите от този цикъл препращат към 

един стар немски литературен жанр, Kalendergeschichte (бук- 

вално: “календарна история“), просвещаващ в стила на народ- 

ната мъдрост и проповядващ морални норми. В този смисъл е 

подходящ конкретизиращият превод на загланието – „Кален- 

дарни мъдрости“. Основно място в цикъла заемат „Разкази за 

господин Койнер“ (Geschichten vom Herrn Keuner). Господин 

Койнер е обобщена фигура на мислител и учител, който аги- 

тира за нов тип човешки взаимоотношения и който всъщност 

изразява житейската философия на Брехт. Историите за него 

следват няколко формални модела – на сентенцията, афоризма, 

притчата. При много от историите в началото кратко се скицира 

определена ситуация, която след това се разяснява под форма- 

та на поучителна история, чиято поанта надхвърля конкретния 

сюжет. Поуката обаче не идва наготово, тъй като Брехт вирту- 

озно си служи с лексикалната и фразеологичната полисемия, 

с игрословиците, използва изразни средства, чиито различни 

значения могат да бъдат едновременно разчетени в текстовете. 

Трудността при превода е свързана с това, че на български език 

трябва по възможност да бъдат подбрани нееднозначни форму- 
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лировки, които, както и в оригинала, да са отворени за различни 

тълкувания. Именно по отношение на този аспект отделни пре- 

води на В. Константинов дават основание за известна крити- 

ка. Тя е мотивирана от някои не особено сполучливи решения, 

при които преводният текст се стеснява до една определена ин- 

терпретация и заличава многозначността на оригинала. Такъв 

пример предлага историята „Maßnahmen gegen die Gewalt“, в 

която е тематизирано противоречието между формалното при- 

способяване към насилието и вътрешната непримиримост към 

него. Според г-н Койнер онзи, който е прозрял насилието, тряб- 

ва да го надживее, за да помогне и на други да се справят с 

него. Но историята позволява и една друга гледна точка – дали 

приспособяването към насилиeто всъщност не е активна под- 

крепа за него? С оглед на този възможен подтекст преводът на 

заглавието „Отпор срещу насилието“ стеснява перспективата, 

която и без това е редуцирана заради неизбежния избор, който 

преводачът трябва да направи между съответствията „насилие“ 

и „власт“ при предаване на многозначната лексема „Gewalt“. И 

в следния пасаж, вместо да предаде смисловата неопределеност 

на въпроса на учениците на г-н Койнер, преводачът е фиксирал 

една възможна конкретизация, която при това не е в оптимална 

кохерентна връзка с формулировката на отговора: 

 
Als Herr Keuner weggegangen war, fragten ihn seine Schüler nach 

seinem Rückgrat. Herr Keuner antwortete: „Ich habe kein Rückgrat 

zum Zerschlagen. Genau ich muß länger leben als die Gewalt. 

Когато господин Койнер си тръгна, учениците му го наобиколиха 

и го упрекнаха в безгръбначие. 

Господин Койнер отговори: – Аз нямам гръбнак за пречупване. 

Тъкмо аз трябва да надживея Насилието. 

 

В. Константинов не само превежда кратката проза на 

Брехт, но се заема и със систематичното ѝ представяне на бъл- 

гарския читател. Той е съставител на сборника „Трофеите на 

Лукул“ (1983), който в своеобразно допълнение към вече срав- 
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нително пълно представените на български език „Календарни 

мъдрости“ предлага хронологичен подбор на едни от най-сил- 

ните кратки прозаични творби на Брехт, започвайки от най-ран- 

ния творчески период. Включени са произведения от основните 

тематични кръгове в Брехтовата кратка проза – войната, видяна 

през погледа на малкия човек („Фелдфебелът“ Der Vizewacht- 

meister – 1921), следвоенната престъпност и асоциалното пове- 

дение като компенсация на чувството за излишност („Яванецът 

Майер“ – Der Javameier, 1922; „Един подъл тип» – Ein gemeiner 

Kerl, 1922; „Отговорът“ – Die Antwort, 1924; „Изповед на един 

дог“ – Brief über eine Dogge, 1925), миналото, чието „отчужде- 

но“ представяне може да очертае по-ясно проблемите на насто- 

ящето („Смъртта на Чезаре Малатеста“ – Der Tod des Cesare 

Malatesta, 1924; „Трофеите на Лукул“ – Die Trophäen des Luk- 

kulus, 1939; „Култура на храненето“ – Eßkultur, 1940), необхо- 

димостта от обновяване на света („Крошето“ – Der Kinnhaken, 

1925; „Мръсна вода“ – Schlechtes Wasser; „Малка застраховател- 

на история“ – Eine kleine Versicherungsgeschichte; „Подаръкът 

на дядо господ“ – Das Paket des lieben Gottes; „Консерва морски 

раци“ – Nordseekrabben; „Четирима мъже и тесте карти за покер» 
– Vier Männer und ein Pokerspiel oder Zuviel Glück ist kein Glück; 

„Естественото държание на Мюлер“ – Müllers natürliche Hal- 

tung, 1926), изобличаването на фашизма („Работното място“ – 

Der Arbeitsplatz, 1933). 

Рамките на този очерк са твърде тесни, за да бъде анализи- 

рана и оценена в детайли работата на всички преводачи на раз- 

казите в сборника (Венцеслав Константинов, Румяна Георгиева, 

Николай Попов, Елена Иванова, Севдалина Аршинкова, Боряна 

Велчева, Златка Бойчева). Обобщената оценка, която може да 

бъде дадена, е, че чрез техните преводи българският читател 

получава ясна картина за тематичното многообразие в кратката 

проза на Брехт, за характерното използване в нея на историче- 

ски сюжети при осветляване на проблемите на съвремието, за 

нейната изключителна дълбочина и многопластовост, прикрити 

зад непретенциозен език. 
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След излизането на самостоятелните издания, включва- 

щи преводи на кратка проза на Брехт, в периодичния печат са 

публикувани още няколко необхванати в тях разкази като нови 

„Разкази за г-н Койнер“ в превод на Венцеслав Константинов 

(в. Литературен фронт, бр. 7 от 11.02.1988 г.),   „Разкази за г-

н Б.“ в превод на Свилен Стоев (в. Вечерни новини, бр. 110 от 

14.5.1988 г.), „За сгодните случаи“ в превод на Екатерина Клайн 

(в. Литературен форум, бр. 33 от 3.10.1995 г.). 

Освен с кратките разкази прозата на Бертолт Брехт е пред- 

ставена на български език и с преводите на неговия „Роман за 

три гроша“ (Dreigroschenroman, 1934). През 1957 г. в сп. Родна 

реч (кн. 10) е отпечатан откъс от пролога на романа в превод 

на Гр. Шимшон и Л. Нокова. През 1959 г. романът излиза в ця- 

лостен превод на Д. Стоевски под заглавие „Просяшки роман“ 

(изд. «Народна култура») и това е изобщо първото самостоятел- 

но издание на Брехтово произведение на български език. През 

1983 г. романът е публикуван в т. 2 от ИТ-4 (1983) на изд. «На- 

родна култура», този път в превод на Вили Брюкнер. 

В предговора към изданието от 1959 г. Минко Николов 

дава своето обяснение за това защо Брехт, който е изпробвал 

перото си в много литературни жанрове, но се налага преди 

всичко като драматург и поет, получава в България своята пре- 

водна премиера в книжен формат с „Просяшки роман“. Той от- 

белязва: «... драмите са предназначени да се играят – преди да 

се четат, а стихотворенията, те все още не са масово четиво – 

за разлика от романите» (Николов 1959: 5). Разбира се, при 

„Просяшки роман“ не става въпрос за класическо увлекателно 

четиво в проза, което се радва на най-широка читателска пу- 

блика. Романът е създаден в началото на емигрантския период 

на Брехт през 1934 г. и е замислен като гротескно-сатирично 

разобличение на взаимовръзките между капиталистическата 

икономика и престъпния свят, а оттам и между капитализма 

и фашизма. В сложната фабула, разгръщаща се в Лондон през 

1902 г., се откроява фигурата на главния герой Макийт, чиято 

кариера от обикновен престъпник, през водач на организирана 
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банда, до банкер и участник в крупни сделки показва фазите в 

развитието на капиталистическата икономика от обикновеното 

възпроизводство, през първоначалното натрупване на капитали, 

до монополното стопанство. При тази метаморфоза уличният 

гангстер постепенно легализира своята дейност и се превръща 

във водеща фигура на Лондонското сити. 

Произведението съчетава елементи на криминалния роман 

и криминалния филм с тези на биографичните книги, посветени 

на легендарни преуспели личности. Същевременно то пародира 

тривиалния роман и използва възможностите на монтажната тех- 

ника за постигане на естетическо внушение. Текстът е изпъстрен 

с цитати от Библията, античната митология, от други творби на 

Брехт (например от пиесата „Опера за три гроша“), с откъси от 

вестникарски репортажи. Анонимният разказвач дистанцирано 

протоколира действието, като парира каквото и да е идентифи- 

циране с героите. Свързаното с тази техника на разказване сти- 

листично многообразие на текста е една от най-големите труд- 

ности за превода. Преводачески проблем представляват също 

предаването на гротескните елементи на описанието, специ- 

фичната фразеология на гангстерския език, езиковото марки- 

ране на стилистичните преходи между монтираните откъси от 

различни текстови жанрове, идентифицирането и възпроизве- 

ждането на цитатите, точното словесно изразяване на идейните 

акценти, маркирани в оригинала с курсив, и т.н. На фона на тази 

многоаспектност на преводаческата задача трябва да бъде оце- 

нено по достойнство пионерното постижение на Димитър Сто- 

евски. Като цяло той предлага един адекватен прочит на текста, 

на места обаче остротата на сатирата е притъпена чрез избора на 

по-неутрални изразни средства в сравнение с тези на оригинала. 
Преводът на Вили Брюкнер, правен четвърт век след този 

на Стоевски, използва много по-модерен, изразителен, дори на 

места цветист език, който доближава текста до читателската 

публика от началото на 80-те години, позволява обаче и на чи- 

тателя от началото на ХХI век, десетилетия след създаването 

на романа, да установи поразителната актуалност на неговите 
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идеи. В много реплики на главния герой Макийт например той 

не може да не открие аналогии със съвременната обществена 

действителност: 

При това тази машина [съдебната система – бел. Р. К.] е отлична, 

абсолютно целесъобразна. Необходимо е само да се пусне с раз- 

биране и с логика, тогава никому от нас и косъм няма да падне 

от главата. За да се измъкнат хора като нас сухи от водата, не 

е нужно да се заобикалят законите; напълно достатъчно е да се 

прилагат стриктно. 

Приносът на Вили Брюкнер в представянето на прозаика 

Брехт на български език е свързан и с диалозите в проза „Еми- 

грантски разговори“ (Flüchtlingsgespräche – 1940-44), публику- 

вани през 1983 в т. 1 от ИТ-4. Създаден по време на емигрант- 

ския период на Брехт във Финландия, фрагментът включва 

разговорите между физика Цифел и работника металург Кале 

по време на срещите им в ресторанта на гарата в Хелзинки. В 

конспиративен, шеговито-ироничен тон двамата обсъждат про- 

тиворечивостта на фашизма, буржоазния произход на Цифел, 

страните, в които са намерили убежище прогонените (Швейца- 

рия, Франция, Дания, Швеция, Финландия) и след много дис- 

кусии скришом вдигат наздравица за социализма. Тематичната 

спойка на иначе разнопосочните диалози е декларираната от 

Хитлер амбиция, че води германците към „велики времена“, 

чието осъществяване изисква от „дребните хорица“ свръхчо- 

вешки героизъм. Цифел обаче заявява: 

Нужен ни е свят, в който човек да може да се оправя и с мини- 

мум интелигентност, смелост, патриотизъм, чувство за честност, 

чувство за справедливост и т.н., а какво ни предлагат? Казвам ви, 

до гуша ми дойде да бъда добродетелен, защото нищо не е като 

хората, да бъда саможертвен, защото цари излишен недостиг, тру- 

долюбив като пчеличка, защото липсва организация, смел, защо- 

то режимът ми ме набърква във войни. Кале, човече, приятелю,  

до гуша са ми дошли всички добродетели и аз отказвам да стана 

герой. 
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Основно качество на превода на Вили Брюкнер е, че той 

съумява да предаде поантираната острота на Брехтовия изказ. 

От прозата на Брехт в ИТ-1 (1979) е включен и фрагментът 

„Сделките на г-н Юлий Цезар“ (Die Geschäfte des Herrn Julius 

Caesar) в превод на Цветана Узунова-Калудиева. Това е незавър- 

шен проект за роман, писан през 1937–1939 г. В приключените 

три от заплануваните 6 части на романа се разказва за неуспеш- 

ния опит на един (фиктивен) историк да напише биография 

на легендарния диктатор Юлий Цезар. Неговите проучвания 

(разговорите му със съдия-изпълнителя и впоследствие банкер 

Мумлий Спицер, както и запознаването със записките на Рарус, 

секретаря на Цезар) показват, че всички политически ходове на 

Цезар са били продиктувани от хладна пресметливост. Посте- 

пенно историкът осъзнава, че „величието“ на Цезар се дължи 

на способността му да прави сделки. Брехт развенчава мита за 

обожествявания император и го представя като прозаичен ге- 

шефтар, твърде много приличащ на кралете на капитала. Исто- 

рията за възхода на диктатора Цезар недвусмислено напомня 

за издигането на Хитлер, който също ще бъде застигнат от въз- 

мездието на малките хора, действителните герои на историята. 

Ц. Узунова-Калудиева успешно се справя с нелеката за- 
дача и чрез превода историческият сюжет на творбата да бъде 

възприет като обобщение за връзката между сделките и поли- 

тиката, за механизма на установяване на диктатури и за съдбата 

на диктаторите. От една страна, преводачката е показала пре- 

цизност при предаването на свързаните с реалната историческа 

епоха на Юлий Цезар историзми, имена на личности, градове, 

географски обекти, при стилизирането на античната политиче- 

ска реторика в записките на Рарус. От друга, тя чрез адекватно 

подбрани изразни средства е откроила недвусмислените алюзия 

в текста, препращащи към ситуацията в Германия през 30-те 

години или навеждащи към универсални заключения: 

Гладът за хляб убива онези, които го нямат, и онези, които го 

имат. И не само гладът за хляб убива, убива и апетитът за стриди. 
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Обобщавайки превода на прозата на Бертолт Брехт на 

български език, следва да се отбележи, че както и при неговата 

поезия наблюдаваме късна преводна рецепция, концентрирана 

основно в началото на 80-те години и отличаваща се в този пе- 

риод със солидни преводачески постижения. Представени са 

основните произведения на Брехт в проза. Извън обхвата на до- 

сегашните преводи са останали напр. цикълът разкази „Ме-ти“ 

(Me-ti Buch der Wandlungen, 1930-1955), написан в традицията 

на китайската притча и съдържащ философски, политически, 

етически размисли върху проблемите на времето, а също така 

романът фрагмент „Туи“ (Der Tuiroman, 1933-1935), остра кри- 

тика срещу политическата индиферентност на интелектуалци- 

те. Едва ли е възможно, а и целесъобразно напълно изчерпа- 

телното предаване на Брехтовата проза на български език, но 

особено сред кратките разкази биха могли да бъдат подбрани 

непознати все още творби, чийто превод би допълнил предста- 

вата за повествователното майсторство на Брехт. 

 
 

Драма 

 
Както при преводната рецепция на всяко драматургично твор- 

чество и при Брехт трябва да бъдат откроени два аспекта. От 

една страна, неговите драматургични произведения са реципи- 

рани като самостойни литературни текстове, от друга, същест- 

вен компонент на цялостното възприемане на Бреховите пиеси 

чрез превода е тяхната сценична интерпретация в българския 

театър. Към това се добавя и ролята на теоретичните съчинения 

на Брехт върху театъра и литературата, сами по себе си обект на 

преводна рецепция, която не може да бъде изолирана от прево- 

да на драматургичните му творби и от тяхното представяне на 

българските театрални сцени. 

От десетките пиеси, фрагменти и преработки на Брехт в 

един или повече преводи от немски на български език в само- 
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стоятелни издания или в издания на избрани творби са публи- 

кувани 33. 

Още десетина пиеси (включително една в превод от руски 

и една в превод от румънски) са излезли в специализирани спи- 

сания за театър и литература или съществуват като циклопечат- 

ни издания или ръкописи, съхранявани в библиотеките на Съю- 

за на артистите в България, на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, на 

Народния театър „Иван Вазов“4. 

Първият превод на Брехтова пиеса, отпечатан в самосто- 

ятелно издание, е на „Майка Кураж и нейните деца“ (1965, изд. 

«Народна култура»). Преводач е Димитър Стоевски. Писана в 

навечерието на Втората световна война, творбата пренася дейст- 

вието във времето на Тридесетгодишната война. Образът на ам- 

булантната търговка Ана Фирлинг, майка Кураж, обобщава съд- 

бата на „малките хора“ във всяка война, които в политическата 

си слепота смятат, че не са пряко засегнати от нея. Майка Кураж 

се опитва да печели от войната, но загубва в нея и трите си деца. 

По повод на превода в пресата се завързва спор между универ- 

ситетския преподавател германист Веселин Радков и преводача 

Димитър Стоевски. В статията си „Преводачът не е успял“ (в. 

Народна култура, 15.12 1965 г.) В. Радков упреква Стоевски в 

„груби смислови грешки, случаи на неразбиране стила на ав- 

тора, неоправдани преводачески произволи“. Димитър Стоев- 

ски прави опит да защити своя превод (в. Литературен фронт, 

25.12.1965 г.), като обосновава избора си на конкретни превод- 

ни решения. В последвала реакция на Радков („Отново за пре- 

вода на Майка Кураж“, в. Народна култура, 7.5.1966 г.) той още 

по-аргументирано защитава виждането си, че стиховете, които 

придават специфичната художественост на драмата и се осно- 

вават върху старинната немска площадна песен „бенкелзанг“, 

се отличават с ритмична неравност и е неуместно да бъдат пре- 

веждани „чрез еднообразни стихове с точно преброени стъпки 
 

4      Срвн. Постановки на Брехт в България, в. Култура, бр. 8, 2017, 27 февруа- 

ри 1998. 
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и гладки рими“. Критиката на В. Радков към превода на пиесата 

е напълно основателна, но за съжаление, второто му издание в 

ИТ-1 (1979) е само минимално редактирано. 

Непосредствено след превода на „Майка Кураж“ излиза и 

този на „Животът на Галилей“ (изд. «Народна култура», 1966), 

който в предговора на Атанас Натев е представен дори като 

„първата издадена на български език пиеса“. Преводач отново е 

Димитър Стоевски, който през 1970 г. превежда и „Добрият чо- 

век от Сечуан“ (изд. «Народна култура»). Преводите на Стоев- 

ски на „Животът на Галилей“ и „Майка Кураж и нейните деца“ 

претърпяват второ издание в ИТ-1 (1979). 

През 1984 г. излиза т. 3. Пиеси от ИТ-4 на изд. «Народна 

култура». В това издание със съставител Константин Илиев, за- 

дълбочен познавач на драматургията и театралната теория на 

Брехт, са включени шест преводни драми. Те са подредени по 

хронологията на тяхното създаване, като маркират и основни 

етапи в естетическото развитие на драматурга – „Сватбата на 

дребния буржоа“ представя ранния Брехт, „Мъжът си е мъж“ 

е пиеса, типична за антииндивидуалистичния период от разви- 

тието му, „Изключението и правилото“ запознава с потъналия 

„осем стъпки дълбоко в Капиталът въодушевен читател“, „До- 

брият човек от Сечуан“, „Животът на Галилей“ и „Кавказкият 

тебеширен кръг“ са знакови за основоположника на диалекти- 

ческия театър. 

Би било трудно да се даде обобщена оценка за превода на 

поместените в изданието пиеси поради различната специфика 

на текстовете и индивидуалните постижения на преводачите, 

ето защо ще бъде предложен кратък коментар към всяка една 

от тях. 

Едноактната драма „Сватбата на дребния буржоа“ е съз- 

дадена в традиционния сатиричен стил на немския „шванк“ и 

разкрива моралния упадък на дребната буржоазия. Брехт из- 

ползва фабулния модел на сватбеното тържество и чрез диалога 

постепенно напълно разрушава фасадата на семейната хармо- 

ния. Разрухата символично е подсилена от първоначално невол- 
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ното, а по-късно съзнателното вандалско чупене на саморъчно 

направените мебели на младоженците. Особено постижение на 

преводача Константин Илиев е, че в превода си той е успял мно- 

го изразително да предаде комиката в диалога, произтичаща от 

употребата на двузначни думи и изрази, както и от хаотичното 

пренасочване на репликите на гостите на сватбеното тържество. 

Комедията „Мъжът си е мъж“ тематизира заличаването на 

индивидуалността и възраждането ѝ в колектива. Действието е 

пренесено в Индия през 1925 г. Пристанищният хамалин Гейли 

Гей, който „не може да казва не“, сключва сделка и приема ро- 

лята на войника Джерая Джип. За целта му се налага фиктивно 

да умре, дори да произнесе собственото си надгробно слово, за 

да се превърне след това в храбър войник на британската армия, 

в „човека бойна машина“. Изображението на Брехт е гротескно. 

Композиционно той използва техниката „игра в игра“, тезите 

му обаче са съвсем директни – в материалното общество иден- 

тичността е химера, рефлексът към приспособяване погубва 

индивидуалността. Като цяло преводачът Вили Брюкнер преда- 

ва успешно заложените в текста първи елементи на отчуждаващ 

ефект – стихотворение, песен, апостроф. В превода му обаче се 

наблюдава известна склонност към засилване на разговорност- 

та, към фразеологизиране на нефразеологични изходни превод- 

ни единици. Този прийом на места много подходящо се вписва 

в стилистиката на войнишкия език, но в други случаи придава 

нетърсена от автора образност на изказа. Пример за това е един 

от ключовите пасажи на пиесата, в които Брехт прави внуше- 

нието си директно, „прозаично“, докато преводното решение на 
Брюкнер не съответства на този регистър: 

 
POLLY Wird das wirklich gehen Uria? Einen Mann in einen anderen 

verwandeln? 

URIA Ja, ein Mann ist wie der andere. Mann ist Mann. 

ПОЛИ: Дали наистина ще успеем, Юрая? Да превърнем един 

мъж в друг? 

ЮРАЯ: Да – вземи единия, удари другия. Мъжът си е мъж. 
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„Изключението и правилото“ е една от пиесите уроци на 

Брехт, с които около 1930 г. той въвежда нов концепт на поли- 

тическо и естетическото възпитание чрез театъра. Целта му е 

театралният зрител от „консуматор“ да се превърне в активен 

участник в литературната рецепция, а театралният спектакъл да 

добие смисъла на мисловно упражнение. Пиесите уроци имат за 

задача да променят коренно ролята на сценичната игра, да скъсат 

с театралната традиция на вживяване в образа. Във въведението 

към „Изключението и правилото“ Брехт недвусмислено форму- 

лира указанието, което трябва да следва зрителят, за да формира 

отношението си към сценичното действие. В превода на Вили 

Брюкнер посланието обаче е интерпретирано подвеждащо: 

 
Betrachtet genau das Verhalten dieser Leute: 

Findet es befremdend, wenn auch nicht fremd. 

Unerklärlich, wenn auch gewöhnlich, 

Unverständlich, wenn auch die Regel. 

 
Наблюдавайте внимателно поведението на тези хора! 

Наречете го противоестествено, макар да не е неестествено, 

необяснимо го наречете, макар да е обичайно 

непонятно, макар да е правилно. 

 
Пиесата е своеобразна критика на разума, който като пра- 

вило (съдът преценява, че търговецът е проявил разум, като се е 

страхувал от малтретирания от него носач, и оправдава убиеца) 

не дава шанс на изключението (човешката постъпка на носача, 

който не убива търговеца, а го спасява от жажда с последната си 

капка вода). Пиесата показва, че разумът е само едната страна 

на цялото, която се представя за самото цяло. Той е правилото, 

прилага се по правило, но не е непременно правилното, както 

внушава преводът на Брюкнер. 

„Добрият човек от Сечуан“ е пиеса притча, в която е раз- 

казана недействителна история, чиито поуки могат да бъдат 

пренесени в действителността. Трима богове слизат на земя- 
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та, за да открият добри хора, заради които да си струва светът 

да бъде запазен какъвто е. Такъв човек се оказва единствено 

проститутката Шен Те, на която боговете помагат да купи мал- 

ка тютюнопродавница и така да влезе в дребнобуржоазното 

съсловие. В основата на пиесата е развитието на главната фи- 

гура Шен Те. Издигайки се от най-низшите слоеве на обще- 

ството, тя научава, че който иска да печели, трябва да мами 

другите. След любовното разочарование, което преживява с ле- 

теца Сун, не ѝ остава нищо друго, освен да започне да прилага 

брутално този закон. Цената, която трябва да заплати, е висока. 

Тя трябва да се откаже не само от добрата си природа, но и от 

половата си идентичност. Шен Те надява дрехите на въобража- 

емия си братовчед Шут Та, а с тях и маската на безсърдечие- 

то. Брехт адаптира средставата на традиционната комедия и ги 

комбинира със съвсем модерни художествени похвати – изли- 

зане на актьора от ролята, обръщане към публиката, ретроспек- 

тивен разказ от рампата, стихотворения, песни. Преводът на 

Димитър Стоевски е постигнал едно от основните изисквания 

към адекватния драматичен превод – да бъде добра партитура 

за сценична адаптация на текста. Комичността и гротескността 

на диалога са предадени чрез добре подбрани изразни сред- 

ства. Намерени са сполучливи функционални еквиваленти за 

множеството идиоматични изрази, изпъстрящи речта на геро- 

ите. Елиптичните изречения, характерни за театралния диалог, 

са трансферирани с адекватни средства на езиковата икономия 

в български език. Интермедиите са интерпретирани като точ- 

ни и въздействащи акценти, а ремарките са оформени като на- 

гледни режисьорски указания. На този фон се натрапва непод- 

ходящото побългаряване при превода на поредица от думи от 

лексикалното поле Kuchen, Kuchenbecker, kleine weisse Kuchen, 

Hirsefladen чрез избора на еквивалентите банички, баничар- 

ница, малки бели кифли, милинки. Също несъответстваща на 

локалния колорит на пиесата е употребата на турцизми като 

например в следния пасаж: 
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SUN Soll man Yang Sun, den Flieger, hinter einem Ladentisch stehen 

sehen: Wünschen Sie eine starke Zigarre oder eine milde, geehrter 

Herr? 

 
СУН: Мигар хората да гледат Ян Сунг, летеца, изправен зад тез- 

гяха: «Каква пура желаете, уважаеми господине: серт или яваш? 

 

На места се натрапват и някои остарели форми като того- 

ва, оногова, гдето, ради боговете, мигар и др. 

В „Животът на Галилей“, една от големите драми на Брехт, 

създадени през емигрантския период, директната дидактичност 

отстъпва на заден план, за да направи място на философско- 

то историзиране. Сюжетът за Галилей, носителя на новата на- 

учна мисъл, който използва експеримента и съмнението като 

основни методи за откриване на научната истина, който вижда 

границите, поставяни пред науката от интересите на властта, 

и в драматична дилема се отказва от своите идеи, не може да 

не бъде асоцииран с проблема за отговорността на учения при 

тоталитарната власт и изобщо за обществената отговорност на 

интелектуалеца. При превода и на тази пиеса може да се каже, 

че Димитър Стоевски е успял в цялото, но е допуснал пропу- 

ски в детайлите. Както е видно от хронологията, поместеният 

в т. 3 на ИТ-4 превод е трето издание на този от 1966 г. и също 

както и второто издание в ИТ-1 е претърпял редакторска на- 

меса – преди всичко осъвременяване и оптимизиране на някои 

преводни съответствия. Работата на редактора обаче е могла да 

бъде по-прецизна, с което биха се избегнали редица пропуски – 

неправилното транскрибиране на името на един героите Cosmo 

(Козимо), непоследователността при употребата на определите- 

лен и неопределителен член при означаването на действащите 

лица (Еin Beamter – Чиновникът, Еin Bauer – Селянин), неточни 

еквиваленти (Еs ist die Karte mit der..., ich habe sie verlegt – Не 

знам къде съм я затрупал), буквализми (Еs herrscht große Aus- 

gelassenheit – Владее голяма разпуснатост), немотивирано из- 

ползване на остарели и диалектни думи, включително в ремар- 
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ките (Märkte – стъгди, Krug – кърчаг) и т.н. Като се изключат 

тези преводачески несполуки, Димитър Стоевски е убедителен 

при предаването на синтезираните в ключови реплики посла- 

ния на пиесата, на нотките на ирония и самоирония, съпътства- 

щи образа на Галилей особено в първите сцени, на бурлесковия 

стил на песните в карнавалната сцена, на тенденциозната анти- 

логичност в репликите на инквизитора и папата. Адекватно е 

пресъздадена и кулминацията във финалната сцена, в която Га- 

лилей, анализирайки сам отричането си от своето учение, оси- 

гурява дистанцията, чрез която Брехт успява да превърне героя 

от историческа в историзираща (т.е. актуална) фигура. 

Пиесата притча „Кавказкият тебеширен кръг“ се състои 

от един пролог и четири действия. Прологът пресъздава спора 

на два колхоза в кавказко село след победата над хитлериските 

войски. Предмет на спора е една долина, която след мирен и 

дружески разговор бива предоставена на овощарския колхоз. 

Като финал на споразумението певецът Аркади Чеидзе разка- 

зва историята за тебеширения кръг. Тя се разгръща в „стари и 

кървави времена“ и описва неведомите пътища на човечността. 

Признаването на прислужницата Груша за действителната май- 

ка на губернаторския син след изпитанието с тебеширения кръг 

противоречи на познатото от Библията и от притчата за китай- 

ския тебеширен кръг развитие на спора за детето и получава в 

пиесата на Брехт социално решение. Не родната майка, а тази, 

която се е грижила за него, е призната от съдията Аздак за ис- 

тинска. Докато примерът за хуманност от миналото е изолиран, 

в социалистическите взаимоотношения хуманността е обще- 

ствена повеля и осъществена реалност, както внушава прологът 

на пиесата. Преводът на Константин Илиев много майсторски 

е предал динамиката на диалога, характерната елиптичност на 

репликите, недодялания хумор на колхозниците, контраста в 

речевото поведение на различните социални прослойки в исто- 

рията за тебеширения кръг (силно разговорния, груб език на 

простолюдието и превзетия тон на жената на губернатора и бла- 

городните дами), парадоксалността на сцените, в които съдията 
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Аздак раздава своето правосъдие, почиващо върху логиката на 

естественото право, лаконичността, с която Груша настоява за 

правата си над детето, характерния стил на песните, които пред- 

лагат поглед от дистанция към драматичното действие. Като 

цяло много успешният превод съдържа и някои дребни недо- 

статъци – напр. известна тенденция към побългаряване (тут- 

маник, калугерин, Веднага ще му свиеш сърмите, моето либе, 

на гол корем чифте пищови), неуместна употреба на турцизми 

(без мерак, не си баш от най-умните). 

След пауза от близо 25 години през 2008 г. с „Ранният 

Брехт“ (изд. «Рива») в превод на Владко Мурдаров излизат не- 

познатите до този момент за българската читателска публика 

пиеси „Ваал“ (Baal – 1918), „Барабани в нощта“ (Trommeln in 

der Nacht – 1918) и „В джунглата на градовете“ (Im Dickicht der 

Städte – 1921), както и нов превод на пиесата „Мъжът си е мъж“. 

През 2009 г., отново в превод на Владко Мурдаров, е пу- 

бликуван сборникът „Бертолт Брехт. Едноактни и пиеси уроци“ 

(изд. «Рива»), в който са включени 15 непревеждани пиеси и 

два нови превода на вече превеждани творби – „Сватба“ и „Из- 

ключението и правилото“. 

През 2011 г. на български език излиза пиесата на Брехт 

„Страх и мизерия в Третия райх“ (изд. Black Flamingo), преве- 

дена също от Владко Мурдаров. За първи път читателите имат 

възможност да се запознаят с цялата поредица от 27 сцени, как- 

то и с още две сцени, запазени в архива на драматурга. Преди 

това издание под формата на ръкописи съществуват преводи 

само на 8 миниатюри от пиесата5. 

В началото на 2017 г. по повод 60-годишнината от смърт- 

та на Брехт в превод на Владко Мурдаров издателство Black 

Flamingo публикува сборника „Непознатият Брехт“. В него 

са обхванати фрагментите „Ханибал“, „Джо Касапина в Чи- 

каго“, „Хлебарницата“ „Истинският живот на Якоб Гехерда“, 
 

5      „Еврейката“, „Тебеширеният кръст“, „Шпионинът“, „Правосъдие“, 1964; 

„Шпионинът“, „Съпругата еврейка“, „Проповедта на планината“, „Час на 

работника“, превод Ирина Илиева, 1995. 
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„Юдит от Шимода“, завършената пиеса „Историята на Симоне 

Машар“6 и радиопиесата „Разпитът на Лукул“7. Включени са 

също преводи на коментари на Брехт към някои от произведе- 

нията, както и на допълнителни текстове, свързани с тях. Под- 

робности по този въпрос читателят може да намери в бележките 

на преводача към изданието. В тях се уточнява и кои версии на 

пиесите са използвани при превода, кои части или варианти на 

части са преведени. 

Скоро след „Непознатият Брехт“ издателство Black Fla- 

mingo и преводачът Владко Мурдаров предлагат на внимание- 

то на българските читатели и театрали фрагмента „Гибелта на 

егоиста Йохан Фатцер“ (Untergang des Egoisten Johann Fatzer), 

върху който Брехт работи в периода 1927–1931 г. Творбата е 

смятана за „най-сложния текст на Брехт, за най-провокативния, 

най-трудния и ключов за неговите опити да създаде нова драма- 

тургична форма, нова драматургия, произтичаща от епохата, а 

не от правилата на старите поетики“ (Дечева 2017). 

Мащабният преводен проект на Владко Мурдаров заслу- 

жава респект преди всичко заради това, че чрез него, макар и с 

голямо закъснение, се запълват явни празноти в по-цялостното 

представяне на български език на драматичното творчество на 

Брехт от ранния период и периода до края на 30-те и началото 

на 40-те години. В рамките на настоящия обзор е невъзможно 

да бъде направена детайлна оценка на преводите, поместени 

в четирите най-нови издания на Брехтови драми. Определено 

обаче би представлявало интерес „на хоризонта на знанието за 

цялата «Брехтова» история“ (Дечева 2008) те да бъдат подло- 

 
6     Пиесата е играна на българска сцена през 60-те години под загла- 

вие „Виденията на Симона Машар“ (в Държавен театър Стара Загора, 

1961/1962, реж. Георги Парушев; Учебен театър, 1962/1963, реж. Боян 

Дановски; Държавен театър Варна, 1962/1963, реж. Димитрина Гюрова, 

Николай Савов) по непубликувен превод (срв. „Постановки на Брехт в 

България“ (в. Култура, бр. 8 (2017), 27 февруари 1998). 
7 Пиесата е публикувана за първи път в сп. Естрада, бр. 9, 1985, прев. 

Венцеслав Константинов. 
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жени на критичен анализ – в съпоставка както с оригиналите, 

така и със съществуващите по-стари преводи на някои от вклю- 

чените пиеси. 

Късната преводна рецепция на драматичното творчество 

на Б. Брехт оказва влияние и върху „затруднената театрална ре- 

цепция“ (Дечева 2007) на неговите пиеси в България. Всъщност 

българската театрална публика получава първи впечатления за 

тях още през 30-те години на ХХ век. През 1930 г. – само две 

години след създаването на оригинала – Николай Фол поставя 

в театъра на Петър К. Стойчев „Опера за пет пари“ в собствен 

непубликуван превод. Режисьорът Боян Дановски, който лично 

се запознава с Брехт през 1932 г. в Берлин и присъства на реди- 

ца репетиции на негови пиеси, след завръщането си в България 

работи с театралния колектив „Трибуна“ върху сцени от драма- 

тизирания от Брехт роман на Максим Горки „Майка“ и върху 

пиесата урок „Решението“. 
Същинската театрална рецепция на драматичното твор- 

чество на Брехт в България подобно на по-активното превежда- 

не на неговите пиеси започва едва след смъртта му. След близо 

тридесетгодишна пауза, през която Брехт отсъства от българ- 

ските сцени, през 1958 г. в Бургаския театър е поставена пие- 

сата „Майка Кураж и нейните деца“ под режисурата на Юлия 

Огнянова. В критиката си към постановката Владимир Карака- 

шев (в. Работническо дело от 20.02.1959 г.) обяснява факта, че 

драматургията на един от най-крупните представители на худо- 

жественото слово на ХХ век е непозната на българския зрител 

с това, че „Брехт е писател-новатор, който създава чрез своите 

пиеси система за ползване на средства от повествователните 

жанрове и пътят му към широка публика е по-труден. Неговата 

естетика има нужда от осмисляне и пренагласа“. 
Няколко години по-късно Б. Брехт продължава да бъде „за- 

къснял посетител на нашия театър“ (Натев 1967: 127). Според 

Натев причина за това е, че театралното ни „творчество в този 

период се намира в някакво преходно състояние, при което се 

стреми да осъзнае и овладее, без още да е осъзнало и овладяло 
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в задоволителна степен, своята интелектуализаторска роля. ... 

Има нужда от преосмисляне на обществената функция на теа- 

търа“ (пак там, 131). 

В рецензии от този период научаваме за опитите на бъл- 

гарските драматурзи да следват указанията на самия Брехт за 

поставянето на неговите пиеси. „Лаконични средства, инте- 

лектуална емоционалност, строгост на формата, активно отно- 

шение към характера на изобразявания герой“ характеризират 

според Владимир Каракашев „Майка Кураж“ на Ю. Огнянова 

на бургаска сцена (в. Работническо дело от 20.2.1959 г.). За по- 

становка на същата пиеса в София в статия във в. Отечествен 

фронт (25.1.1962 г.) критикът посочва, че «актьорското изпъл- 

нение се стреми към една до голяма степен свободна от дребни 

битови елементи игра, към разум, който да пречиства чувствата 

и чувства, които да пречистват разума». 

Творческата работа над пиесите на Брехт среща и не мал- 

ко препятствия. В статията си „От двете страни на завесата“ 

(сп. Пламък, кн. 5, 1968, с. 67–73) Боян Дановски, припом- 

няйки проблемите, съпътствали първите му опити да поставя 

Брехт на българска сцена през 30-те години, посочва, че тога- 

ва, както и много години по-късно при други постановки на 

Брехтови пиеси „епическата форма трудно ни се удаваше. Да 

се представят събитията и човешките постъпки като че ли ста- 

ват сега, пред очите на зрителите, такъв подход към работата 

ни беше близък и понятен.   Най-трудното беше да се опитваш 

да превърнеш представлението в разискване на един проблем, 

да прекъсваш разискването, за да разкажеш един пример, да 

прекъснеш примера, за да разискваш отново, да не описваш 

явленията, а да ги анализираш. У нас имаше спор, когато по- 

ставяш Брехтова пиеса, по брехтовски ли трябва да я работим 

или по нашенски, т.е. съобразявайки се с нашия темперамент, 

с особеностите на нашия театър“. В стремежа си да приложат 

техниката на отчуждаването българските театрални творци 

пречупват интерпретациите си на Брехтовата естетика през 

българското световъзприятие, съобразяват се с вкуса на бъл- 
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гарската публика, използват по-експресивни изразни следства. 

Подобен подход в много случаи дори се оказва подходящ при 

прокарването на пътя на Брехтовите послания до български- 

те театрални зрители. По повод постановката на „Мюзикъл 

за три гроша“ в Перник и Смолян Кристина Патрашкова (в. 

Литературен фронт от 16.6.1988 г.) подчертава, че публиката 

приема спектаклите с „огромен интерес, защото гледа поста- 

новки, осъществени с една все още чужда за нас изразност, от- 

крива един интеликтуално-вглъбен драматург, но чрез по-тем- 

пераментното представяне и противопоставяне на познатата 

театрална естетика“. 

Идеологическите фактори също сериозно допринасят за 

трудната съдба на драматичното творчество на Брехт в бъл- 

гарския театър до 1989 г. Както отбелязва Канстантин Илиев, 

„макар идейната ориентация на Брехт при всичките продължа- 

ващи съмнения и въпросителни да минаваше вече за изяснена, 

пиесите и театралната му естетика оставяха неизпълнени двете 

находчиво преформулирани от препатили хора изисквания на 

социалистическия реализъм: «Възхвала на властта в достъп- 

на за нея форма» (Илиев 1998). Някои отговорни културно-по- 

литически функционери не престават да гледат на Брехт като 

на „необезвредена все още мина“ (пак там). По тази причина 

отделни постановки на Брехтови пиеси не достигат до българ- 

ската публика – сред тях е например тази на „Добрият човек 

от Сечуан“ с режисьор Юлия Огнянова, като представленията 

са спрени, защото театралният директор не одобрява образите 

на тримата богове в пиесата (срв. пак там). Константин Илиев 

споделя също, че когато след петгодишен престой в Благоев- 

градския театър напуска през 1978 г., „последната инструкция, 

която чух от втория секретар на Окръжния комитет за проекто- 

репертоара на театъра, звучеше така: „И дайте да се разберем. 

Никакви Брехтове“ (пак там). 
Наред с бариерите от политически характер препятствие 

пред пълноценното усвояване на Брехтовата театална естети- 

ка е нейното недостатъчно познаване от страна на българските 
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театрали8, причина за което е и късната преводна рецепция на 

теоретичните съчинения на Брехт и в частност на тези върху 

театъра. 

 
 

Теоретични съчинения 

 
Теоретични текстове върху театъра и литературата Брехт запо- 

чва да пише още в най-ранните си творчески години и продъл- 

жава да доразвива своите естетически концепции до смъртта 

си. Теорията на „неаристотеловия“ театър узрява особено в го- 

дините на емиграция, когато Брехт прецизира дефинициите на 

базовите понятия в нея и написва основни теоретични тексто- 

ве за театъра като „Купуването на месинг“ (Der Messingkauf, 

1948–55), „Малък органон за театъра“ (Kleines Organon für das 

Theater, 1949), „За експерименталния театър“ (Über experimen- 

telles Theater, 1939–40) и др. В тях изкристализират основните 

възгледи на Брехт за новата социална роля на театъра, чиято 

задача е не да копира реалността, а с критичен поглед да про- 

зира закономерностите в общественото развитие. Зрителят вече 

не трябва да бъде подвластен на театралната илюзия, пасивен 

наблюдател на показваното на сцената, а да бъде дистанциран 

и критичен участник в него. Принципът на вживяването, осно- 

вен за Аристотеловия театър, се заменя с принципа на предста- 

вянето на една обществена система от гледна точка на друга 

(Historisierung), който позволява процесите и героите да бъдат 

характеризирани като преходни. Основно формално изражение 

новият принцип намира в метода на отчуждаване. Той е опре- 

делящ както за писането на драматични творби, така и за тях- 

ното поставяне на сцена. Новите епични елементи в драмата 

като включването на коментатор, разказвач, хор, песни, загла- 

8      Срв. напр. коментарите по този въпрос в Константин Илиев, Бертолт Брехт 

– следюбилейни фрагменти. 68 години присъствие и отсъствие в българ- 

ския театър, в. Култура, бр. 21, 29 май 1998. 
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вия и т.н. рефлектират по своеобразен начин именно ефекта на 

отчуждаването. Теорията на епическия театър Брехт разработва 

в многобройни съчинения в най-различна форма – фрагменти, 

доклади, тези, студии, статии, епични диалози. 

Преводната рецепция на теоретичните разработки на 

Брехт върху театъра и литературата започва в периодичния пе- 

чат, като повод за публикуването на първия превод става смърт- 

та на Брехт. В кн. 9 на сп. «Театър» от 1956 г. излиза статия в 

памет на твореца от професора по германистика в Софийския 

университет Любомир Огнянов – Ризор, придружена от пре- 

вод на фрагмента „Старата шапка“ (Ein alter Hut, 1937), в кой- 

то Брехт описва наблюденията си върху един актьор по време 

на парижката репетиция на „Опера за три гроша“. През 1962 г. 

в сп. «Театър», кн. 1, е публикуван откъс от „Малък органон 

за театъра“ в превод на Димитър Стоевски. Следват „Бележки 

за диалектиката на театъра“ (Notizen über die Dialektik auf dem 

Theater, 1954) (сп. «Театър», кн. 9, 1966 г.). По-цялостно пред- 

ставяне на Брехтовата теория за театъра се осъществява едва 

чрез публикувания през 1964 г. превод от руски на сборника 

на Ефим Еткинд „Бертолт Брехт за театъра“ на изд. «Наука и 

изкуство». Естествено е, че направен през език посредник, пре- 

водът не може даде напълно адекватна представа за теоретич- 

ното творчество на Брехт. Дълги години редица български теа- 

трали компенсират липсата на качествени директни преводи от 

немски, използвайки руски преводи на Брехтовите теоретични 

произведения. 
Чак през 1979 г. в ИТ-1 „Малък органон за театъра“, както 

и няколко теоретични съчинения върху лириката излизат в пре- 

вод от оригиналите на Венцеслав Константинов. Най-обхватно 

с теоретика Брехт запознава т. 4 от ИТ-4 (1985). Съставителят 

Константин Илиев е предложил представителна селекция на 

основните теоретични съчинения на Брехт, които са подредени 

според хронологията на тяхното създаване. Целта на подбора е 

да се очертае формирането и развитието на цялостната Брехто- 

ва естетика. Ето защо, макар акцентът да пада върху текстове- 
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те за драматургията и театъра, в този том са намерили място и 

съчинения върху формализма, реализма и лириката. Особена е 

заслугата на К. Илиев и за това, че под негова редакция в прево- 

дите са въведени и последователно използнави добре обмисле- 

ни и базиращи се върху дефинициите на самия Брехт съответ- 

ствия на неговия специфичен понятиен апарат. Така например 

в бележките към изданието К. Илиев посочва, че „са предпо- 

четени по-точните изрази пред по-привичните. В обозначе- 

нията на понятията, свързани с Брехтовата естетика, за първи 

път се въвеждат думи като „историзиране“ (Historisierung) или 

„гестус“ (Gestus). Доколкото тези понятия са били застъпени в 

досегашните малобройни преводи, били са описвани съответно 

с думите „историческо обуславяне“, „историческа достовер- 

ност“, „сценичен жест“, „съвкупност от действия» и т.н. Такъв 

превод е не само напълно погрешен. Многото описателни вари- 

анти фактически са изключили тези понятия от една система, в 

която те имат първостепенно значение“ (Илиев 1984: 472). 

Не може да не бъде изтъкнат и приносът на преводачи- 

те Вили Брюкнер, Богдан Мирчев, Венцеслав Константинов 

за представянето на разностранното теоретично творчество на 

Брехт на български език. Вили Брюкнер е автор на по-голяма- 

та част от преводите в тома, тематично и хронологично систе- 

матизирани под подзаглавията „За нови пътища в изкуството“ 

1918–1926, „Драматургия от нов тип“ 1927–1933, „Против фа- 

шизма“ 1933–1947, „Неаристотелова драматургия“ 1933–1941, 

„Нова техника на актьорското изкуство“ I 1935–1941, „Нова тех- 

ника на актьорското изкуство“ II 1949–1955, „За Станиславски“ 

1951–1954. Неговите интерпретации се отличават с прецизност, 

с много точен усет за стила на Брехт. Богдан Мирчев е постиг- 

нал особено убедителен резултат в претворяването на български 

език на основни части от ключовата теоретична творба на Брехт 

„Купуването на месинг“. Концептуалната значимост на текста, 

поднесен под формата на разговор между философ, драматург 

и актьор за стария и новия театър, поставя големи предизвика- 

телства пред превода. Много добре Богдан Мирчев се е справил 
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с Платоновия стил на диалозите, отчетливо е маркирал основ- 

ните тематични опозиции в текста, изразени в аргументациите 

на философа като представител на новия театър, и на неговия 

антипод актьора, свързан с естетиката на стария театър. С ве- 

щина е предал разнообразните елементи на интертекстуалност 

в диалога. В превода на Венцеслав Константинов на „Малък ор- 

ганон за театъра“ чрез терминологична точност, чрез адекватно 

предаване на тезисния стил е пресъздаден програмният характер 

на Брехтовия текст. 

Излизането на български език на основните теоретични 

съчинения на Брехт върху театъра не довежда автоматично до 

по-осъзнатото претворяване на неговата театрална естетика на 

българска сцена. Константин Илиев, който проследява как из- 

даването на преводния том се отразява върху театралната прак- 

тика в България, говори например за „анахронистичен опит за 

поставяне на Брехт при постановката на „Галилей“ в Народния 

театър «Иван Вазов» през 1989 г.“ (Илиев 1998). 

След т. 4 ИТ-4 (1985) в периодичния печат се появяват още 

няколко теоретични произведения на Брехт. През 1990 г. в сп. 

„Съвременна журналистика“ (кн. 2) в превод на доц. Веселин 

Димитров са публикувани текстове на Брехт, писани между 

1922 и 1932 г. и посветени на функциите на радиото като източ- 

ник на информация и поука, като средство за интерпретация на 

изкуството и като средство на самото изкуство („Радиото – до- 

потопно изобретение?“ – Radio – eine vorsintflutliche Erfindung?; 

„Предложение към директора на радиа“ – Vorschläge für den In- 

tendanten des Rundfunks; „Пояснения за „Презокеански полет“ – 

Erläuterungen zu ’Der Flug der Lindberghs’; „Радиото като сред- 

ство за комуникация“ – Der Rundfunk als Kommunikationsappa- 

rat). В бр. 3 на сп. „Литературна мисъл“ от 1991 г. в превод на 

литературоведа Младен Влашки излиза и съчинението на Брехт 

„За популярността на криминалния роман“ (Über die Popularität 

des Kriminalromans), а повод е предствоящото издаване на сбор- 

ника „Криминалният роман. Към теорията и историята на един 

жанр“, в който е включен и текстът на Брехт. 
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Може да се каже, че една основна част от богатото теоре- 

тично творчество на Брехт е представена на български език, при 

това с компетентни и качествени преводи. Много от непревеж- 

даните му съчинения за изкуството, литературата, театъра, ки- 

ното, политиката положително също биха представлявали инте- 

рес за българските читатели и предлагат възможност за бъдещи 

преводачески изяви. 

 
В заключение следва да се отбележи, че в българската пре- 

водна литература Бертолт Брехт заема достойно място, съответ- 

стващо на значимостта, многостранността и оригиналността 

на този изтъкнат представител на немската литература на ХХ 

век. Първите стъпки в преводната рецепция на Брехт в Бълга- 

рия говорят за бърз рефлекс преди всичко на българските теа- 

трали, които още в началото на 30-те години реагират с първи 

преводи и постановки на Брехтови пиеси почти непосредстве- 

но след създаването на съответните оригинални произведения. 

През следващите 3–4 десетилетия забавеният темп на усвояване 

чрез превода на творчеството на Брехт в българската културна 

среда е подвластен на амбивалентното отношение към автора в 

социалистическа България, където „той се цени, макар и с едно 

наум“, защото „от една страна е свързан с интернационалното 

работническо движение, но от друга – не е издържан изцяло в 

така желания стил на социалистическия реализъм“9. Колебли- 

востта в преводната рецепция на Брехт през този период на- 

мира израз в нарушената хронология на навлизане на неговите 

творби в националния социокултурен контекст, а също и в раз- 

нопосочните прочити на творби най-вече от неговата по-ранна 

поезия, в които се отразяват не само индивидуалните умения 

на отделните преводачи да трансферират формални и съдържа- 

телни особености на оригиналните текстове, но и влиянията на 

 
9 Юлия Огнянова в интервю на Лора Трайкова 13.08.2013 http://www.cinefish. 

bg/Yuliya-Ognyanova-Za-da-razberesh-vremeto-vgleday-se-v-nyakoya-ot- 

svobodnite-mu-lichnosti-news11549.html (последна проверка: 29.01.2017). 
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характерни за приемащата култура поетични и идеологически 

стереотипи. До 1989 г. препятствия от идеологически характер 

съпътстват и театралната рецепция на преведените до този мо- 

мент драми на Брехт. Закъснелият превод на основни Брехтови 

теоретични текстове върху театъра и литературата също се от- 

чита като фактор, който пречи на българската театрална прак- 

тика да следва европейските тенденции в усвояването на Брех- 

товите нововъведения в театъра и който възпрепятства изобщо 

развитието на съвременния български театър. Поредицата на 

издателство „Народна култура“ Бертолт Брехт „Избрани творби 

в четири тома» бележи между 1983 и 1985 г. кулминацията в 

преводната рецепция на Брехт в България, като предлага една 

представителна, хронологично систематизирана селекция от 

преводи на неговата поезия, проза, драма и театрална теория. 

След средата на 80-те години без съмнение най-значимата пре- 

водаческа изява, свързана с творчеството на Б. Брехт, е на Влад- 

ко Мурдаров, който в пет издания, излезли между 2008 и 2017 г., 

публикува 27 непревеждани пиеси на Брехт, както и три прево- 

да на вече превеждани негови драматични творби. По тези най- 

нови преводи вече се реализират първи театрални постановки.10 

С отпадането на идеологическите табута след политиче- 

ските промени в България през 1989 г. многозначността и неор- 

тодоксалността на Брехтовите пиеси привличат интереса на ре- 

дица български театрали, като често ги провокират към търсене 

на нетрадиционни сценични варианти, към експониране на та- 

кива моменти от драматичните текстове на Брехт, които препра- 

щат към актуалната българска действителност11. Показателно 

 
10 Вж. http://www.slovesa.net/ театрален-вторник-на-аполония/; https://bg-bg. 

facebook.com/notes/камен-костов/концепция-за-развитието-на-дкт-кон- 

стантин-величков/515885995101028 (последна проверка: 30.01.2017). 
11 Така например Леон Даниел поставя „Добрият човек от Сечуан“ в 

Старозагорската опера именно като оперен спектакъл по музика на Симеон 

Пиронков в една много екстравагантна сценична адаптация. Същият ре- 

жисьор по време на репетициите на пиесата „Гувернантът“ на сцената на 

„Театър на Армията“ (сезон 1989/1990) вмъква в текста една „екологична 

http://www.slovesa.net/
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в този смисъл е казаното наскоро от режисьорката Маргарита 

Младенова във връзка с нейна постановка на пиесата „Кавказ- 

кият тебеширен кръг“: „Днес отново е време за Брехт. Днес от- 

ново изпитваме голяма тревога за съдбата на човека. Може ли 

театърът да е камбана, която бие тревога и в същото време да е 

изкуство – това вълнува и Брехт, и нас“12. 

Дали не е и време вниманието да се насочи към поостаре- 

лите преводи на Димитър Стоевски от 60-те години на ключо- 

вите Брехтови пиеси „Майка Кураж и нейните деца“, „Животът 

на Галилей“, „Добрият човек от Сечуан“ и да се помисли за тях- 

ното преиздаване в осъвременен вариант? Някои от непублику- 

ваните преводи на Брехтови пиеси са с високо качество и с из- 

вестна редакция също биха могли да бъдат отпечатани в книжни 

издания – такива са например преводът ръкопис от началото на 

80-те на Барбара Мюлер и Леон Даниел на „Господин Пунтила 

и неговият слуга Мати“, но и по-новият преводен вариант на 

същата пиеса на Константин Илиев от 2013 г., както и преводът 

на Владимир Мусаков на „Опера за три гроша“ от 1957 г. Други 

непревеждани досега, но и вече превеждани на български език 

текстове на твореца остават и за в бъдеще предизвикателство за 

преводачи, редактори и съставители. Българската преводна про- 

дукция върху творчеството на Брехт предлага и широко поле за 

преводоведски изследвания. 
 

 

 

 

 

 
 

песничка“ по текст на Иван Теофилов и музика на Кирил Дончев, за ко- 

ято повод дават протестите на еколозите в градинката пред „Кристал“ в 

София, предвестили политическите промени в България през 1989 г. (вж. 

Леон Даниел „За Брехт – субективно“ (сп. Сезон, кн. 2, 1998, стр. 131–143). 
12 Интервю на Виолета Тончева с проф. Маргарита Младенова http://www. 

dramavarna.com/index.php/news/aktualni-novini/489-2015-10-12-10-45-25 

(последна проверка: 30.01.2017). 

http://www/
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Фреквентност и междуезикова 

асиметрия в славяно- 

славянските преводи 

Радост Железарова, Софийски университет 

zelezarova@abv.bg 
 

 

„С близкого по духу языка переводить еще труднее, может 

быть оттого, что ближе, нагляднее чувствуется недостижение 

подлинника“ (Некрасов 1954: 443). Така един от класиците на 

руската литература Некрасов коментира превода между близ- 

кородствени езици – често по-труден, отколкото хората предпо- 

лагат. В действителност колкото са по-близки по своя произход 

съпоставяните езици от оригинала и превода, толкова по-силна 

е интерференцията, на която е подложен преводачът. Интерфе- 

ренция, която е не само по отношение на приемащия, но и по 

отношение на изходния език. Практиката на превода и чуждо- 

езиковото обучение доказват трудностите и необходимостта от 

повече съпоставителни изследвания в тази насока. 

Някои проучвания на преводни текстове (от отпечатана 

художествена литература, както и от работни преводни тексто- 

ве от упражнения по практически чужд език) предоставят мно- 

жество примери за нарушаване на нормата на българския език 

като език на превода. Търсенето на еквивалентност не означава 

просто откриването на съответната преводна лексикална едини- 

ца в преводния език (напр. republika = република, lid = народ, 

národ = нация, národní = национален, stát = държава, státní = 

държавен, občan = гражданин, spoluobčan = съгражданин и 
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т.н.). Лексикалната асиметрия се среща и между отделни (не) 

близкородствени езици, които имат своите еквивалентни лекси- 

кални единици, имат и описателни еквиваленти или дори за- 

местват дадена лексема с друга близка по значение. Лексикална 

асиметрия се среща и в класически примери в наименованията 

на различни институции, които не винаги съответстват на реч- 

никовата единица в преводния език: 
 

чеш. Národní divadlo [= Национален театър] – бълг. Народен те- 

атър 

чеш. Národní knihovna [= Национална библиотека] – бълг. Нацио- 

нална библиотека (известна от близкото минало като Народна 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“) 

чеш. Národní shromaždění [= Национално събрание] – бълг. На- 

родно събрание 

чеш. Státní svátek [= държавен празник] – бълг. национален/офи- 

циален празник 

 

За всеки бохемист още от първите часове по език е ясно 

значението на всяка от сродните думи и на теория също е си- 

гурно, че няма да ги обърка. Какво обаче става в практиката на 

превода? В упражненията по устен превод интерференцията е 

много силна и студентите подсъзнателно често са подвластни на 

т.нар. от много езиковеди „междуезикова омонимия“ или псев- 

доприятели на преводачите – думи с еднакво или близко звучене 

в два близкородствени езика, които обаче имат различно или по- 

добно, но не и еднакво значение. Това, естествено, са лексеми с 

общи корени, които в продължение на векове променят в различ- 

на степен своето значение (rodina ‘семейство’, poslanec ‘депу- 

тат’, tvar ‘форма’, tvář ‘лице’, moc ‘власт, сила’, vlast ‘родина’, 

čas ‘време’, hodina ‘час’, věk ‘възраст’, opakovat ‘повтарям’, 

rozkaz ‘заповед’, osobnost ‘личност’, okolnost ‘обстоятелство’, 

spokojený ‘доволен’, bavit se ‘забавлявам се’ и т.н.). 
Прието е да се смята, че всички примери от т.нар. „лъжли- 

ви приятели“, които спокойно могат да се наричат и „истински 

врагове на преводача“ са ясни, известни и обикновено върху 
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тях се обръща специално внимание още в началото на обуче- 

нието по чужд език. Въпреки това преводачите се сблъскват с 

тези препъникамъни цял живот и проблемите с тях не винаги се 

обясняват с непознаването им. 

Всяка двойка езици има своята асиметрия по отношение 

и на граматична структура, и на лексикален състав. Възмож- 

ните разминавания, които характеризират асиметрията между 

езиците, най-често се определят в три основни типа: 1) в из- 

ходния език се срещат елементи, които нямат формално-грама- 

тични съответствия в езика на превода; 2) в езика на превода 

съществуват елементи, които нямат формално-граматични съ- 

ответствия в изходния език; 3) в езика на превода има грама- 

тични елементи, които формално съответстват на елементи в 

изходния език, но те се различават от тях по своята функция и 

фрекветност (Васева 1980: 150). Например асиметрията между 

назоваването на деня и нощта на български език с: ден и нощ / 

денонощие / ден / 24 часа и т.н. и техните еквиваленти в другите 

славянски езици не се изчерпва само със съществуването или 

несъществуването на абсолютните им съответствия. Между 

бълг. денонощие, рус. сутки и чеш. denanoc има известна аси- 

метрия и по отношение на фреквентността им – сутки има по- 

висока честотност от бълг. денонощие и чеш. denanoc и поради 

това не може винаги да се използват съответните речникови 

еквиваленти при превод. Има съществена разлика в честотата 

на употреба на чеш. Půlnoc и poledne (с изключително фре- 

квентните си производни dopoledne ‘преди обяд/сутринта’ 

и odpoledne ‘след обяд’ и бълг. пладне и полунощ. Различна е 

фреквентността в използването на същите лексеми и в другите 

езици (напр. англ. midday, noon, midnight и noonday, noontime 

или фр. midi и minuit). В кои езици, освен в българския, носи- 

телите на езика ще изберат описателното: в 12 часà на обяд, 

вм. по пладне? И ако става дума за нощта, дали все пак гово- 

рещият няма да избере по-краткия вариант – в полунощ, вм. в 

12 часà през нощта? (вж. Влахов, Флорин 1990: 142–143; Же- 

лезарова 2016: 124–125). Малка анкета сред студентите опро- 
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вергава избора на полунощ пред описателното в 12 часà през 

нощта и определя полунощ като „по-приказно“ и „страшно“, а 

пладне като „непознато, странно и твърде литературно“, за да 

се употреби в ежедневната реч. 

Идеята за подобна съпоставка дойде неотдавна и бе пре- 

дизвикана от разликите в употребата на някои от най-често из- 

ползваните думи във всеки език. Оказа се, че въпреки честото им 

използване, все пак в различните славянски езици и по-конкрет- 

но в българския и в чешкия има разлика във фреквентността им. 

Много показателна в това отношение е думата „република“. Тя 

се разпознава във всеки език и едва ли представлява проблем 

при превод. Практиката обаче показва друго: за назоваването 

на собствената си страна носителите на чешкия език използват 

думата republika много по-често, отколкото носителите на бъл- 

гарския език. Тази особеност има своето обективно обяснение 

с оглед на близкото минало и развитие на Чешката република 

през последните 25 години. 
След разделянето на бивша Чехословакия през 1993 г. се 

оказва, че първата половина от старото наименование на стра- 

ната не е достатъчно за означаването на територията на Чехия, 

която включва географските области Чехия/Бохемия (Čechy), 

Моравия (Morava) и чешката част на Силезия (Slezsko). Без да 

се отделя специално внимание на подробностите и дискусиите 

около названието на страната от самите чехи, редно е да се отбе- 

лежи фактът, че през 90-те години на ХХ в. и началото на ХХІ в. 

мнозина не искат да приемат новото название на родината си: 

Česko [Ческо], като официалното наименование на страната 

още от 1990 г. е Česká republika (бълг. Чешка република). Пове- 

че за дискусиите около утвърждаването на названието Česko вж. 

Крейчи (2017: 183-189)1. 
 

1    Ето какво пише П. Крейчи за драматичната ситуация около назоваването 

на страната: „Самостоятелността на Чехия е постигната пасивно с отделя- 

нето на Словакия от Чехословакия. Самостоятелната (или по-скоро самот- 

ната) Чехия всъщност беше поднесена на тепсия на чехите изневиделица, 

без никой от гражданите на Чехия изрично да го е желал. Чехите смята- 



168  

В резултат на неудовлетворението на голяма част от насе- 

лението на Чехия от названието на страната им в най-различни 

устни и писмени, официални и неофициални изяви носителите 

на езика започват да избягват използването на думата Česko и 

евфемистично да я заместват с всички възможни синоними в 

зависимост от конкретната езикова ситуация. Най-честите за- 

местители на Českoи днес, почти четвърт век след разделянето 

на Чехословакия, са: републиката, Чешката република, стра- 

ната, страната ни, родината, държавата, у нас, в Чехия, Мо- 

равия и Силезия, на територията на Чехия (като се има пред- 

вид географската област Чехия/Бохемия) // на територията 

на Чехия и Моравия // на територията на Чехия, Моравия и 

Силезияи др. 
 

ха, че битката за собствена държава е приключила веднъж завинаги след 

Първата и след Втората световна война. Цялата горчивина и объркване, 

причинени от загубата на два пъти тежко извоюваната Чехословакия, у 

много чехи се трансформира между другото и в ирационална ненавист 

по отношение на съществуващото вече десетилетия географско наиме- 

нование на (старо)новата родина на чехите, което, в течение на своята 

повече от 200-годишна история, търпеливо чакаше своя шанс и той се по- 

яви едва сега. Наименователният потенциал на топонима Česko можа да 

се реализира напълно едва в последното десетилетие на XX век. Можем 

да разберем горепосоченото отхвърлящо отношение, но в никакъв случай 

то не може да бъде прието, тъй като в крайна сметка с него може да се 

злоупотреби по всяко време, като се омаловажи и постави под съмнение 

международната позиция на Чехия. В другите славянски езици нямаше 

причина името на новата средноевропейска държава да бъде отричано, 

така че там съответното славянско наименование – независимо дали фор- 

мата Чехия/Чехія/Чэхія/Чешка/Češka или Czechy – стана официалното и 

обичайно използваното име в писмената и устната комуникация за озна- 

чаване на днешната Чешка република. „Републикирането“, т.е. функцио- 

налната и/или стилово неподходяща употреба на официалното (дълго) 

название вместо географското име в тези езици е според нашето мнение 

„експорт“ на чешката неинформираност и незнание и също така резултат 

от влияние на английския език (напр. при превод на англоезични тексто- 

ве), който – като единствен европейски език! – след 23 години съществу- 

ване на самостоятелна Чехия като че ли не е способен да рефлектира тази 

геополитическа реалност по съответния подходящ начин (Крейчи 2017: 

183–184, 187–188). 
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Тези обективни причини, както и самата езикова ситуа- 

ция обясняват много по-високата фреквентност на лексеми като 

republika, země и stát (бълг. република, страна и държава). С 

този факт обаче трябва да се съобразяват преводачите, както и 

ползващите двата езика. В иноезична на чешката среда не се 

наблюдава необходимост от тази субективна фреквентност на 

думи като република и съответно започва да звучи твърде под- 

чертано във всички текстове и изказвания, където тя се повтаря 

многократно. В преводите от чешки текстове, в които преоб- 

ладава такова повторение и това не е стилистична особеност 

на автора или жанра, е добре употребата на „република“ да се 

съобрази с българската норма и съответно да се разнообразява с 

лексеми като страната и Чехия, както в български текстове за 

страната ни е по-обичайно да се редуват България, българската 

страна, у нас, а Република България, да е „запазено“ за строго 

административния език на политици, официални длъжностни 

лица и общественици и съответно да се използва по-рядко. „Не- 

обходимостта да се разграничават по-малките териториални 

единици е естествено много по-честа в специализираните (ези- 

коведски, географски, политоложки, социоложки, исторически 

и др.) или официални текстове, които за разлика от ежедневна- 

та комуникация изискват значителна точност на изказването“ 

(Крейчи 2017). 
Наскоро едно много интересно изследване върху чехосло- 

вашко-българските икономически взаимоотношения през 30-те 

години на ХХ в. (Минчев 2014) отново ме накара да се замисля 

върху проблема с честотата в употребата на отделни лексеми в 

двата езика. Тук отново се сблъскваме с „република“, този път 

противопоставена на „царство/монархия“ заради статута на 

разглежданите страни през посочения период (Чехословакия е 

република, а България – монархия). Това само по себе си нито 

подлежи на съмнение, нито е повод за лирически отклонения 

в исторически план. Поводът за коментар е предизвикан един- 

ствено от езиковите повторения в изразните средства, които от- 
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клоняват мисълта на читателя от основната тема: 
За балканското царство републиката е през по-голямата част 

от изследвания период трети по важност търговски партньор на 

страната. За Чехословакия България представлява добър пазар за 

нейните промишлени стоки. От друга страна републиката няма 

голяма полза от предлаганите от царството стоки. 

 

За авторите на подобни тясно специализирани текстове, 

които много подробно и аналитично изследват чехословашко- 

българските икономически и търговски взаимоотношения от 

този период не е най-важното да се подчертава, че Чехослова- 

кия е република, а България – царство. По принцип „Царство“ 

в този период се използва главно в официалното наименование 

на страната ни – „Царство България“. Самостоятелно използ- 

вана, лексемата „царство“ препраща съзнанието на българина 

към един много по-ранен период от развитието на българската 

държава, като напр. Първото българско царство, Второто бъл- 

гарско царство и др.). 

В други текстове на подобна тематиката, посветени на 

чехословашко-българските политически, икономически, тър- 

говски, културни и други взаимоотношения, също се откриват 

неоснователно често използване на република и царство: 

 
От републиката [тук е достатъчно да се добави От Чехосло- 

вашката република, за да звучи текстът естествено на българ- 

ски] се доставят повече стоки, отколкото е закупеният тютюн. … 

Царството използва събраните приходи от митата основно за из- 

плащането на репарациите. … Републиката се страхува, че ако 

скоро не се подпише договор, ще загуби царството като пазар 

за някои свои стоки. … Главни аргументи в него са ратификаци- 

ята на такива договори на републиката с Румъния и Югосла- 

вия. През 1931 г. Чехословакия решава да притисне България. … 

Царството се намира в тежко положение, затова е доволно и от 

закупеното количество. … Монархията отбелязва пред предста- 

вителите на републиката, че приема покупката като приятелски 

жест. … Републиканската земеделска продукция, предназначена 
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за износ, не намира купувачи в чужбина. 

Многократното повторение на думите република и цар- 

ство и техните производни оставя впечатлението, че авторите 

(а в някои случаи дори преводачите) се стремят да противопос- 

тавят статута на двете държави и това да обясни някои от дейст- 

вията им тогава. Макар и субективно, смятам, че целта в тек- 

стове по история на междудържавните отношения е по-скоро 

изучаване на връзките между двете страни, а не наблягането на 

фактите, че едната е република, а другата монархия (царство). 

Всъщност ненужните повторения и възникналото противопос- 

тавяне са резултат от интерференция от чешкия език върху бъл- 

гарския, като не изключвам вероятността някои от материалите 

да са писани първоначално на чешки и после да са превеждани 

за българските читатели. 

 
Чехословакия обещава да способства за импорта на български 

стоки в републиката според българския експорт от 1931 г. Прага 

обещава да откупи царевица и пшеница всяка в размер от 7% от 

обема на годишния износ за републиката. … Освен това цар- 

ството годишно ще внася 25 тона обувки. … Износът на тютюн 

за републиката няма да бъде подложен на други ограничения. 

 

За непредубедения читател непрекъснатото назоваване на 

България и Чехословакия като царството и републиката из- 

глежда странно и преднамерено. За бохемиста обяснението е 

просто – авторът на такъв тип текстове е носител на чешкия 

език и/или цитирането и превеждането на множество чешки из- 

точници с висока степен на фреквентност на република е оказа- 

ло съществено влияние върху текста на български. 

 
На 11 юли пражкото Министерство на външните работи изпра- 

ща в София рамков проектодоговор. Той е изготвен по образец 

на предишни договори на републиката. [Тук е по-коректно да се 

напише чешкото Министерство на външните работи или Ми- 

нистерството на външните работи на Чехословакия.] 
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Подобен е и следващиятпример: 

 
През ноември 1932 г. земеделското министерството на репу- 

бликата изказва съмнение относно това, дали тогава е най-до- 

брият момент за започване на преговори с царството. 

 

На места в един от текстовете България сякаш е партньор 

не на конкретна страна, а на неизвестна „република“: 

 
Неофициално е предположението на републиката, че България 

ще вдигне своите мита. … Републиката очаква от тази стратегия 

също и получаването на концесии в България. … Причина за бъл- 

гарския натиск относно търговския договор е подписването на та- 

кива договори с Румъния и Югославия от страна на република- 

та. … България изисква в бъдещия договор да има преференции 

за нейната пшеница и царевица, с което републиката се съгласява. 

 

За да се избегне досадното повторение, без да се променя 

смисълът на текста, могат да се търсят синонимни изрази, както 

всъщност правят съвременните носители на чешкия език спря- 

мо назоваването на страната си. 

 
Царството (вм. България) дължи 50 милиона крони за чехосло- 

вашкия импорт в страната. В същото време републиката (вм. Че- 

хословакия) не може да си позволи закупуването на голямо коли- 

чество тютюн, с което да изравни или поне да намали този дълг. … 

По-късно през същата година се решава, че старите дългове на  

царството към републиката [вече е ясно чии дългове към кого и 

словосъчетанието може да отпадне или да се упоменат още вед- 

нъж страните: старите дългове на България към Чехословакия] 

ще бъдат плащани чрез клиринг. … Преговорите трябва да решат 

и платежните въпроси, а с тях и дълга на царството (вм. на стра- 

ната). … От 27 май за делегатите от републиката (вм. за чехосло- 

вашките делегати) е подготвена голяма екскурзия из България. … 

От парите се изплащат търговските задължения към Чехослова- 

кия, издръжката на българската царска легация в Прага и българ- 

ските студенти в републиката (вм. българските студенти там). 
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От подобен характер е и честотната асиметрия в употре- 

бата на лексеми като съграждани, сънародници и съотечестве- 

ници. В чешката езикова норма, особено при официални изя- 

вления на държавен глава, политици, длъжностни и официални 

лица, най-често се използва обръщението vážení spoluobčané 

‘уважаеми съграждани’, vážení a milí spoluobčané ‘уважаеми и 

скъпи съграждани’, milí přátelé ‘мили приятели’ или дори само 

občané‚ ‘граждани’, в което не се противопоставят жителите 

на градовете и на селата, докато в българската езикова норма 

това ще бъде явен сигнал за подобно противопоставяне. Когато 

в официални изявления българският държавен глава се обръща 

към жителите на страната ни, най-често използва скъпи съна- 

родници/скъпи съотечественици, докато скъпи граждани/скъ- 

пи съграждани се употребява по-често от кметове в техните об- 

ръщения към конкретното население на поверените им градове. 
Това са само някои от проявите на различна фреквентност 

и лексикална асиметрия в отделните езици, които е добре да 

се познават и отчитат от преводачите. През последните годи- 

ни съвременните теории за чуждоезиково обучение акцентират 

върху комуникацията, интерактивните методи на преподаване с 

цел по-бързото усвояване на материала и предпазване от интер- 

ферентни грешки. В часовете по чужд език не остава много вре- 

ме за практика на превода или доколкото я има, тя се съдържа 

в кратки учебни текстове, специално подбрани и адаптирани за 

целта. За съжаление, превод на оригинални художествени или 

специализирани текстове не се практикува достатъчно. 

Ако българският език бъде изключен от чуждоезиковото 

обучение (дори и за да предпази обучавания от интерференция 

в посока български – чужд език), превеждащите лесно попадат 

под влияние на чуждия език спрямо българския, т.е. неопитните 

преводачи не осъзнават, че макар и предпазени от интерферен- 

ция в едната посока, остават подвластни на интерференцията 

от чуждия език към родния. За квалификацията на преводачите 

са необходими непрекъснати упражнения по писане, превеж- 

дане, редактиране на български език, както и непрекъснатото 
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разширяване на общата култура и компетентност в различни 

жанрове. Заедно с четенето, слушането, говоренето и писането 

на чужд език трябва да се тренират същите дейности и на бъл- 

гарски. Добрите преводачи намират време да четат и родната 

класическа и съвременна литература. В това отношение много 

важен фактор за равнището на преводите има обучението по 

български език и литература и в средното, и във висшето об- 

разование. И преводачите, както и писателите е добре не само 

да пишат, но много да четат и непрекъснато да се упражняват 

в родния си език. 
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РЕТРОСПЕКТИВИ 
 

 

 

Йозеф Рот: Енциклопедия 

на мъжественостите1
 

Майа Разбойникова-Фратева 

 

Г-жа Гуендолин беше естествено там… Тя сякаш беше забравила 

родината си – вражеска Англия, произхода си. Извънредно пъстрата 

мъжественост на австро-унгарската армия вероятно беше заличила 

в красивата ѝ гръд всяко чувство към Англия. Тя бе станала австрий- 

ска патриотка и нищо чудно! – единствено любовта 

определя поведението на жените.2 

 

 
Проблемът, който предстои да бъде разгледан, е сходен с този на 

красивата г-жа Гуендолин. Без да споделяме нейното объркване 

и да се ограничаваме в рамките на австро-унгарската армия, ще 

се съсредоточим върху извънредно разнообразните мъжестве- 

ности, които стават видими в романите на Йозеф Рот, в подска- 

зания от същия цитат исторически контекст. 

Без съмнение Първата световна война и нейните после- 

дици за Европа играят централна роля в творчеството на Йо- 

зеф Рот. Описвайки предвоенна, военновременна и следвоен- 

на Европа, Йозеф Рот непрестанно описва и мъжете на своето 

време.3 Произведенията му са „арени на мъжката откъснатост 

1      Текстът е подготвен за публична лекция, изнесена през април 2016 г. 
2      Рот, Йозеф: Триумф на красотата. В: Гробницата на капуцините. Избрани 

творби. София, Народна култура 1986, превод на Ана Димова. 
3      Изследователите единодушно отбелязват отсъствието на запомнящи се 

женски фигури: напразно ще търсим някоя Ема Бовари, Ана Каренина или 
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от света и мъжката меланхолия“4. Героите му идват от Виена, 

Галиция и другите провинции на Австро-Унгария, от Германия 

и Франция, от Русия и Сърбия, от цяла Европа, произхождат 

от различни етноси, класи и прослойки, преследват различни 

цели и изповядват различни ценности, но са неизменно прико- 

вани в своите „мъжки светове“. Във възторзите, страданията 

и лутанията им се очертава обща характеристика, свързана с 

представата на всеки един за себе си и ориентирана спрямо 

очакванията на заобикалящия ги свят: мъжествеността. Като с 

„мъжественост“ текстовете не просто обозначават принадлеж- 

ност към мъжкия пол (sex), а неизменно подчертават обвърза- 

ността ѝ с определен каталог от качества и поведения, които 

са нейни вариращи социални маркери. Затова не е достатъчно 

обобщението, че героите на Рот са предимно мъже, необходи- 

мо е да уточним, че като мъже те следват определени предста- 

ви за мъжественост, които в своето разнообразие едновремен- 

но ги свързват и разделят. Подобно на Гуендолин и Йозеф Рот 

наблюдава диференциращо и не предпоставя мъжествеността 

като общ на/за всички мъже модел и калъп дори и в рамките на 

армията. Прецизен наблюдател и разказвач, той разгръща цяла 

палитра мъжествености, като вниманието на наблюдателя се 

насочва към социалното измерение на пола, към двустранна 

зависимост между gender и sex. Мъжествеността на неговите 

герои се оказва свързана с различни наложени и/или избрани 

социални отношения и обвързаности (национални, религиоз- 

ни, класови, идейни, политически, професионални) и е беля- 
 

Ефи Брист, Арманс и Саламбо също отсъстват. Срв. Sakkas 2012. По-нови 

изследвания доказват обаче, че приписваното на самия Рот пренебрежител- 

но отношение към жените не може да бъде автоматично прехвърлено и вър- 

ху литературните му образи. Може би не е случайно, че точно Гуендолин 

– жената, която чрез необяснимата си болест привързва завинаги един мъж 

към себе си – споделя интуитивно фасцинацията на своя автор от многоо- 

бразието на мъжките светове. 
4    Пак там. Свеждането на героите на Рот до архетипа на меланхоличния 

мъж, което срещаме при Закас, решително стеснява многообразието на на- 

блюденията, съхранени в романите на Рот. 
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зана от различни, циркулиращи в обществото дискурси, които 

налагат предпочитани модели на „мъжествено“ поведение, 

самите те променливи в синхронен и диахронен план. Нищо 

чудно, че г-жа Гуендолин губи ума и дума пред цялото това 

разнообразие! 

Дума и ума губи и изследователят, откривайки в творчест- 

вото на писателя от 20-те и 30-години на ХХ век онази социално 

вкоренена и динамична множественост на представата за мъ- 

жественост, която беше теоретично аргументирана едва в по- 

следните двайсетина години. Има два момента, които могат да 

ни освободят от смайването: 

 
1. Отношението на Йозеф Рот към писането и литературата 

Преди да се обърнем към автора, който, както е известно, е не- 

сигурен свидетел на самия себе си5, нека дадем думата на него- 

вия съвременник и приятел Херман Кестен: 

Рот е еминентен наблюдател, точен описател. Развива ро- 

мани от характери, а характерите от външността, от видимата 

страна на човека. Един жест се превръща в анекдот, елемент от 

облеклото или черта на лицето се превръщат в черта от характе- 

ра. (…) той е аналитик. Разнищва характери, мисли, цивилиза- 

ции, изречения, думи. (…) Всичко е очевидно, нищо не остава 

скрито, всичко е изречено, нищо не е премълчано, думите нямат 

ехо, те са пълнозвучни и завършени. (…) първите му пет романа 
 

5 Всички биографи на Рот се сблъскват с трудности при установяването 

на някои елементарни факти от биографичен характер. Самият Рот 

разпространява различни версии за произхода, за родното си място, за баща 

си, за студентските си години, за участието си във войната, за мнимото си 

пленничество, за бедността си, за роднините, за съпругата си, за героите 

си, за преживяванията си. Както авторът на най-богатата му биография 

Дейвид Бронсън споделя, след проведените над 160 интервюта с негови 

близки и приятели остава усещането, че всеки един от тях е познавал и 

говори за различен човек (Bronsen 1993 (1974), 14: „След 20 интервюта 

си въобразих, че знам доста за Рот, след трийсет започнах да се съмнявам; 

след петдесет бях близо до отчаянието.“ Прев. мой – М. Р.-Ф). 
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създадоха типологията на нашето време, а шестият, „Хиоб“, изо- 

брази вечността на тази типология.6
 

 

За самия Рот, призоваван по заблуда като свидетел за ес- 

тетическата практика на „Новата предметност“7 с романа си 

„Бягство без край“, точното наблюдение е принципното начало 

на литературата. Оттам нататък се добавят други елементи, но 

именно чрез това журналистически пристрастено наблюдение 

се осигурява прекият достъп на действителността в произве- 

денията му.8 Затова и не бива да се учудваме, че при Рот ще 

срещнем диференциации именно там, където общото очакване 

е за единност и монолитност. 

 
2. Литературата като пресечна точка на дискурсите 

Първата предпоставка насърчава разглеждането на литература- 

та като интердискурс, в който се пресичат актуални при създа- 

ването на произведението дискурси и който сам влиза във взаи- 

модействия с други, извънлитературни дискурси. Заниманието 

и проучването на литературните текстове представлява опит за 

издирване на присъстващите в тях дискурси, питане за скритото 

историческо и културно-историческо знание на/в литературата, 

проникнало в нея със или без старанието на автора, за рекон- 

струкция на връзката между интердискурса „литература“ и из- 

вънлитературните дискурси.9 

В случая ще става дума за дискурса на войнската мъжест- 

веност, наложен програмно през ХІХ век и проникнал във всич- 

ки социални слоеве (и с помощта на литературата), и неговите 

 
6 Рецензия на Херман Кестен за романа „Хиоб“ от м. юли 1931 г., публикувана 

във в-к „Берлинер Тадеблат“. Препечатана в Arnold 1982: 8. 
7     Срв. Heizmann 2012: 188. 
8 Срв. в тази връзка есето на Рот „Край с „новата предметност“. На връзката 

между литература и журнализъм обръщат внимание мнозина от изследова- 

телите на Рот. Срв. напр. Nürnberger 1981. 
9    По-подробно по темата срв. Razbojnikova-Frateva 2011, особено 19–39. 
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влияния и практически трансформации в епохата преди и след 

Първата световна война. Регистрираното наличие на различни 

типове мъжественост в романите на Рот (дори в една социална 

среда – вж. началния цитат) подканва към изследване на тяхна- 

та връзка и взаимодействие с войнската мъжественост. Преди 

да пристъпим към конкретните наблюдения върху текстовете, 

нека въведем основните понятия и тези, изработени в развоя 

на т.нар. men’s studies, обединяващи усилията на антрополози, 

историци и социолози. 

 

 

І. Конструкцията „мъжественост“ – 

теория и практика 

 
1. Генезис на понятието. Хегемониални и маргинални 

мъжествености 

В хода на изследванията за пола от последните три-четири десе- 

тилетия се наложи конструктивистката представа, която разглеж- 

да пола като културна, респ. социална конструкция. Пионерска 

роля в това отношение изиграха феминистичните изследвания 

през 70-те и 80-те години на ХХ век, чийто еманципаторски па- 

тос преживя преломен момент след теоретично обоснованата 

(само)критика, че говоренето за „жените“ и от името на „жените“ 

представлява всъщност скрито повторение на отхвърляни (мъж- 

ки) практики на изключване и погазва различия от културен, со- 

циален, поколенчески и прочие характер, съществуващи между 

самите жени. Биологичният пол не предполага еднакъв опит при 

всички жени и не може да бъде разглеждан като основополагащ 

и хармонизиращ елемент при създаването на общности по полов 

признак. Поради този развой на женските изследвания при пре- 

връщането и на другия пол в обект на теоретични занимания в 

полето на по-широките gender studies и обособяването на т.нар. 

men’s studies много по-бързо беше възприета и развита тезата, 

че в различните обществени формации съществуват различни 
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типове мъжественост, които в стратифицираните общества със 

силно пропускливи граници на отделните съсловия си взаимо- 

действат и влияят. Впрочем възприемането на мъжествеността 

като конструкция беше улеснено и от традиционната представа, 

че докато женствеността е природна даденост, то мъжът е про- 

дукт на културните и духовните си занимания, т.е. производен 

е на духа и постига мъжествеността си след изпитания и с уси- 

лия.10 Проучванията на историци, социолози, антрополози водят 

до тезата, че поради йерархичната подредба на стратите в об- 

ществата се създава една хегемониална11 представа за мъжест- 

веност, която се практикува и разпространява от социалните 

елити. Различни дискурси налагат тази хегемониална представа 

на останалите членове на обществото (мъже и жени), тя проник- 

ва като образцов поведенчески модел дори в съсловия, които не 

могат да я практикуват, но я използват като критерий в оценката 

на собствените си практики. Хегемониалната представа не за- 

личава конкуриращите я представи, но ги маркира оценъчно в 

тяхната отдалеченост от нея. За кризи на мъжествеността гово- 

рим, когато конструирането на мъжка идентичност е затруднено 

да отговори на установените в обществото доминантни очаква- 

ния и нагласи поради невъзможност или нежелание от страна на 

индивидите. Кризата на мъжествеността е най-често криза на 

хегемониалната мъжественост. 

 
2. Кратък поглед върху историята. Войнска мъжественост 

Точно през ХІХ век могат да се наблюдават процеси на изтласк- 

ване на просвещенските и романтичните представи за мъжестве- 

ност, като в хода на поляризацията между половете през същия 
 

10 Срв. дисертацията на Изабел Кристина дош Сантос (dos Santos 2009: 12) с 

препратка към изследване на Stefan Brand: Männerblicke. Stuttgart: Metzler 

1997: 18. 
11 Тезата за хегемониалната мъжественост е въведена от Р. Конъл и възприета 

от повечето изследователи след него (на немски: Robert Connell: Der 

gemachte Mann. Opladen: Leske und Budrich 1999). 
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този век от представата за мъжественост се заличава всичко, кое- 

то не е в пряка връзка с воля, смелост, самостоятелност, готов- 

ност за прилагане на сила, безкомпромисност, хладен разум, пра- 

гматична разсъдливост. И ако Просвещението търси „цялостния 

мъж“, у когото си съжителстват решителност и емпатия, сила на 

тялото и сила на разума, рационалност и емоционалност, фило- 

софска задълбоченост и естетическа обиграност, то през ХІХ век 

укрепващото бюргерство се разграничава както от „феминизи- 

рания“ аристократизъм, така и от женските и следователно вто- 

ростепенни сфери на емоцията, афекта, състраданието, а в хода 

на утвърждаването на националните държави постулира пряка 

връзка нация – държава – армия – мъжественост. Много дълго 

време ХІХ век прави разлика между гражданското общество и 

армията, докато постепенно се налага схващането, че само „бо- 

еспособният мъж е истински мъж“, а мъжествеността на неслу- 

жилия в армията е поставена под въпрос (Hanisch 2005: 20). Този 

процес е особено важен в немскоезичното пространство, където 

в края на ХІХ век като хегемониална се налага представата за 

една „войнска мъжественост“12, основана на принципи като „бо- 

еспособност, чест, свобода, другарство, дисциплина и вярност“ 

(Hanisch, п. т.). Този процес протича неедновременно и нееднак- 

во, но е характерен като цяло за повечето европейски държави. 

Войнската мъжественост представлява хегемониалния модел, 

който диктува признаването или не на определено поведение 

или действие като проява на мъжественост. 
Люлката на войнската мъжественост е армията, която след 

Наполеоновите войни решително се реформира и пряко се об- 

 
12 Ернст Ханиш въвежда и синонимното понятие „мъжественост на воина“, 

като посочва по-далечните му исторически корени. Мъжествеността на 

воина е в контраст със „суровата мъжка сила, проявяваща се в кръчмар- 

ски свади и изнасилвания. От ранните векове на Новото време обуздана- 

та войнска мъжественост е част от предпоставките на модерната война. 

Войската, както по-късно фабриката, спада към институциите на социал- 

ното дисциплиниране и е фактор в процеса на рационализиране“ (Hanisch 

2005, 17). 
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вързва с националните държави. Европейските правителства 

въвеждат обща военна повинност за сметка на наемническа- 

та войска, армията събира представители на всички съсловия, 

като разкрива и пред тях шанс за израстване в кариерата и прави 

офицерските чинове достъпни и за синовете на буржоазията. 

Т.е. армията се превръща в своеобразен социален шлюз, който 

може да гарантира социално израстване. Естествено е устано- 

вяването на войнската мъжественост като хегемониален идеал 

да протича по различен начин в различни общества, например 

в Прусия и Райха след 1871 г., от една страна, и в Австро-Унга- 

рия, от друга. Но навсякъде сливането между гражданско обще- 

ство и армия се превръща във факт. 

 
3. Австро-унгарски специфики 

Реформата на армията в Австро-Унгария започва сравнително 

по-късно, едва след Пруско-австрийската война през 1866 г. 

и ерозиралата репутация на армията в Дунавската монархия ук- 

репва едва около 1880 г. благодарение и на целенасочените мер- 

ки на императора и правителството. Едва тогава войнската мъ- 

жественост започва да се разглежда като модел за подражание. 

Спецификите на мултинационалната монархия се отразяват и в 

нейната армия: тя не е хомогенна като етнически и религиозен 

състав: 
 

През 1900 г. на 100 души личен състав се падаха средно по 25 

германци, 23 унгарци, 13 чехи, осем поляци, осем рутенци (ук- 

раинци), девет сърби и хървати, седем румънци, четири словаци, 

двама словенци и един италианец. (Hämmerle 2005, 107) 

 

За Австро-Унгария в условията на консолидиране на на- 

ционалните държави в Европа и на нарастване на вътрешните 

национални напрежения в империята все по-важно се оказва 

създаването на единна армия чрез възпитание на поколения 

млади мъже във войнска мъжественост. При различни етнос, 
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религия, език, култура армията се оказва призвана да създаде 

основа за единството на армията на база „мъжественост“. По 

подобен начин, по който генерал в Прусия провъзгласява арми- 

ята за „училище за нацията“, и в Австро-Унгария армията пре- 

следва определена образователна програма, която да гарантира 

собствената ѝ цялост. Основните добродетели, които армията 

трябва да възпита, са: дисциплина, пестеливост, ред, чистота, 

хигиенни навици, подчинение, чувство за дълг, чест и амбици- 

озност, любов и вярност към императора, другарство и дълг към 

другарите, готовност за саможертва. Възпитателната програма 

на армията предвижда тези качества да се окажат полезни за 

младите мъже и в цивилния живот, да допринесат за техния 

просперитет и така да повдигнат репутацията на армията сред 

по-широки слоеве от населението. 
Войнската мъжественост остава в Австро-Унгария пър- 

воначално една вътрешноармейска програма, традиционна за 

аристократичното офицерство, без обаче да се наложи сред ци- 

вилното население. Според Ернст Хaниш самото Краевековие 

вече е маркирано от криза на мъжествеността (Hanisch 2005: 

21), изразяваща се в силен афронт срещу войнската мъжест- 

веност13, което има обратен ефект и по-скоро води до нейното 

утвърждаване. Според изследванията на Хемерле войнската мъ- 

жественост достига хегемониална позиция в Австро-Унгария 

едва с избухването на Първата световна война. 

Така или иначе, ликуващите маси в навечерието на вой- 

ната, тълпите доброволци се възприемат като доказателство за 

войнска мъжественост в хегемониална позиция в обществото, 

което е отчасти медиен и пропаганден трик, целящ безкомпро- 

мисното ѝ налагане: всяка друга позиция трябва да бъде заклей- 

мена като отсъствие на мъжественост. 
 

 

 
13 Един от най-ярките знаци за това противопоставяне е произведението на 

Ото Вайнингер „Пол и характер“ (1903). 
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ІІ. Мъжественостите на Йозеф Рот. 

Обратна хронология 

 
1. Предвоенни мъжествености в късните романи на Рот 

В двата най-известни романа на Рот „Гробницата на капуцини- 

те“ (1938) и „Радецки марш“ (1932) писателят, разочарован от 

следвоенното развитие на света и предчувстващ новата ката- 

строфа, с носталгия обръща поглед към вече несъществуваща- 

та Австро-унгарска империя. От дистанцията на времето тези 

романи възкресяват предвоенната ситуация и дават достатъчно 

материал за проучване на представите за мъжественост в монар- 

хията. Романът „Радецки марш“ проследява героичната линия в 

семейство Трота от словенското село Сиполе, а „Гробницата на 

капуцините“ – развитието на по-скромната бюргерска линия в 

същото семейство. Социалната среда на романовото действие е 

различна и това дава възможност да се реконструират различни 

представи за мъжественост, както и да се очертае статутът на 

войнската мъжественост в различния социален контекст. Ще се 

съсредоточим най-напред върху по-разнообразния в това отно- 

шение роман – „Гробницата на капуцините“, на второ място ще 

разгледаме по-концентрирания – „Радецки марш“. 
Героят на първия роман, Франц Фердинанд Трота, описва 

ретроспективно живота си преди войната, „високомерно[то] де- 

кадентство“ (Рот 1986: 21), пълния вакуум на ценности и иде- 

али, чувството за неудовлетвореност, владеещо младите мъже 

от неговия кръг.14 Търсената емоционална студенина и безраз- 

личие обединяват представители на различни социални слоеве 

и правят разпознаваеми определени линии в генезиса на това 

поведение. Несъмнено то е продължение на поляризацията 

между половете, осъществена през ХІХ век, която е извела от 

дефиницията на мъжествеността всякаква емоционалност зара- 

ди контаминацията ѝ с женскост и женственост. Офицерите в 

 
14 Подробно за този роман срв. Разбойникова-Фратева 2016. 
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австро-унгарската армия, в чието обкръжение се движи млади- 

ят Трота, са също така и част от естетско-декадентската култура 

на епохата (срв. Szczepaniak 2011: 140). 

Войнската мъжественост, педагогическият идеал на ар- 

мията, не упражнява никаква притегателна сила върху младите 

мъже: те не са нито амбициозни, нито честолюбиви, патриоти- 

змът им демонстрира цяла скала от степени и варианти, а дис- 

циплината няма престижа на някаква добродетел. В облекчите- 

лен контраст с тази среда се намират словенските селяни, които 

внезапно се явяват в австро-унгарската столица. Братовчедът 

Бранко от далечното Сиполе и неговият приятел, евреинът Ма- 

нес, са носители на други представи за мъжественост. Тяхната 

различност въодушевява Франц Фердинанд, а разказът събира 

физическа сила и естествено достойнство, порядъчност и тру- 

долюбие, пресметливост и лукавство в различен тип селска, 

маргинална мъжественост, наложена като житейска практика 

извън всякаква възпитателна програма, извън стратегиите на 

градското бюргерство. С избухването на войната общуването 

между Франц Фердинанд и приятелите е поставено в унифици- 

ращата среда на военното ежедневие. Именно тук става очевид- 

но, че австро-унгарската армия не е в състояние да осъществи 

идеала си за хомогенност. Стремежът на Франц Фердинанд да 

се приобщи към Бранко и Манес остава в плен на маскарадно- 

то и пърформативното. И обратното, Бранко и Манес очакват 

от Франц Фердинанд да въплъщава войнската мъжественост и 

да гарантира функционирането на дисциплината и реда в ус- 

ловията на пленничеството им. Прословутата воинска дружба 

(Kameradschaft), на която реформаторите на военното дело от 

ХІХ век залагат толкова много, не функционира като инкуба- 

тор на войнската мъжественост, тъй като нейните носители са 

разколебани, а носителите на маргиналната мъжественост – 

дезинтересирани. Бранко и Манес знаят добре какво могат да 

изискват от Франц Фердинанд, тоест дискурсът на хегемони- 

алната мъжественост е достигнал и до Сиполе, без обаче да е 

бил възприет като личностна потребност. Маргиналните мъ- 
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жествености не само запазват дистанция, но дори успяват да 

инструментализират идеала по време на войната, като използ- 

ват дисциплиниращите му страни за решаване на практически 

проблеми. 

Оказва че, че дори по време на войната войнската мъжест- 

веност функционира не като хомогенизиращ, а като диференци- 

ращ модел. Селската мъжественост надхитрява хегемониалния 

идеал и така проявява „несъстоятелността на неговата претен- 

ция да бъде общовалиден и постоянен“ (срв. Разбойникова- 

Фратева 2016: 334). 

В новия свят след войната войнската мъжественост е под- 

ложена на метаморфози, за които ще стане дума по-долу, а ус- 

поредно с нея се проявяват и нови образци за мъжественост, 

наложени от героите на следвоенното време. В живота на самия 

Франц Фердинанд се проява и отчетливо разпознатият в рома- 

ните на Рот и от 20-те години процес на феминизация: „В края 

на повествованието той поема социалните функциите на жена 

си, която му оставя за отглеждане сина им, а самият Франц Фер- 

динанд се самодефинира по генеалогичен и биологичен, а не по 

социален признак, което е традиционно женски модел: „Бях син 

и бях баща“ (п. т.). Очевидно е, че консолидацията на войнската 

мъжественост в началото на войната е краткотрайна, а програм- 

ното ѝ хегемониално положение не може да предотврати прова- 

ла на социалните елити при опита да наложат като общовалид- 

на практика модела на своята мъжественост. Романът очертава 

еднозначно посоката на разпад, която води от предвоенната, 

размита в декадентската меланхолия и силно разколебана войн- 

ска мъжественост към следвоенната криза на мъжествеността. 
Бихме могли в генеалогията на героя от Солферино („Ра- 

децки марш“) да очакваме различен развой на войнската мъ- 

жественост. Армията изпълнява точно ролята си на социален 

шлюз, който превръща сина на военния инвалид от обикновен 

селянин и войник в аристократ, носител на орден и собственик 

на имение. При внимателно вглеждане в текста се оказва обаче, 

че точно тази функция на трансмисия е поставена под въпрос, 



187  

а практическото приложение на идеала на войнската мъжестве- 

ност изглежда напълно невъзможно. 

Постепенното осуетяване на подобни очаквания и оттегля- 

нето на войнската мъжественост от хегемониалната ѝ позиция 

може да бъде отчетено по няколко момента в развоя на романа: 

а. Героят от Солферино става герой, като нарушава прави- 

лата на военната дисциплина. Под диктата на здравия си сел- 

ски разум и омразата на низшите чинове спрямо висшите той 

подлага на съмнение и собствена оценка действията на висше- 

стоящите, схваща безумното позициониране на императора на 

някакво възвишение като напълно очевиден риск и в очакване 

на неизбежния обстрел има достатъчно бърза реакция, която 

спасява живота на императора. 

б. Веднъж влязъл в новото съсловие, получил чин „полко- 

вник“, героят от Солферино се старае напълно да съответства 

на изискванията към него, но остава напълно чужд на войнската 

мъжественост. Намира форма на съществуване, която съчетава 

съсловно адекватното поведение с живота на селянин, какъвто 

всъщност си остава. 

в. Новата колизия с военния ред се случва, когато героят 

узнава в какъв вид собствената му история е описана в учеб- 

ниците. Пълното разминаване с истината и героизирането му, 

превръщането му в блестящ офицер на кон и т.н. го изпълва с 

отвращение. След като дори императорът не може да изпълни 

молбата му и да възстанови истината, героят от Солферино при- 

ключва с армията и любовта си към нея. Тайното му отмъщение 

е, че не изпраща сина си в кадетско училище. 

Тази линия на разколебаване продължава и в живота на 

сина фон Трота. Той получава цивилно образование, но за раз- 

лика от баща си изцяло е прегърнал войнската мъжественост, 

без обаче да има възможност да я осъществява като офицер. Той 

е строг, съвестен, дисциплиниран, коректен, верен на импера- 

тора и родината, напълно неподатлив на емоции. Неговият син 

трябва да стане офицер. За съжаление на бащата, в живота на 

сина нещата се случват все с обратен знак. Карл Йозеф рано 
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осъзнава разминаването между двата образа – между стилизи- 

рания спасител от Солферино и дядо му. В различни фази от 

живота си той се идентифицира с мистифицирания герой от 

портрета, а в други – с реалния човек, който е обърнал гръб на 

армията, макар че тя му осигурила социален възход и престиж. 

Карл Йозеф, внукът, от малък е дресиран в идеала на баща 

си за войнска мъжественост и живее в постоянен страх от не- 

възможността си да го осъществи. Опитите му да се докаже 

като въплъщение на хегемониалната мъжественост неизбежно 

имат комичен оттенък. Защитава името на убития престолона- 

следник от безочливите коментари на другарите си, като нечу- 

вано нарушава военната йерархия и дисциплина и така повтаря 

поведението на дядо си, само че с трагикомичен, а не героичен 

ефект. По същия начин на по-ранен етап в развоя на действие- 

то „спасява“ малкия портрет на императора от публичния дом, 

в който го намира. За обърканата идентичност на Карл Йозеф 

войната носи нова надежда истински да припознае армията 

като свой дом и призвание. Войната е последният му опит да 

съчетае героичния идеал и състраданието, дискурсивния модел 

за мъжествеността и личната си практика, мъжествеността на 

офицера и мъжествеността на селянина, портрета на героя от 

Солферино и дядо си. Поведението му обаче напълно се раз- 

минава с представите за смелия офицер. Отношението му към 

врага е пропито от емпатия. Карл Йозеф копае гроб за обесе- 

ните „врагове“ с щика си, с което не само нарушава уставния 

ред, но и символно превръща щика в лопата, военният атрибут 

става оръдие на селския труд. Кулминацията на реалното отда- 

лечаване от идеала за мъжественост е смъртта на офицера Карл 

Йозеф, който загива не в битка и размахвайки сабя, а надупчен 

на решето с две кофи в ръце, защото се опитва да налее вода за 

изтощените си войници. Смъртта му е трогателна, но в конте- 

кста на хегемониалната войнска мъжественост в нея няма нито 

величие, нито слава, нито пример за подражание, нито полза. 

Тя изглежда импулсивна и излишна и е възприета точно по този 

начин, като логично поражение. 
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В крайна сметка войната не приобщава внука към идеала 

на баща му и войнската мъжественост остава извън практиките 

на неговия живот. Припознаването и приемането на идеала пре- 

чи обаче на въвеждането и утвърждаването на други представи 

за мъжественост. 

Трите фигури на мъже от три поколения показват не толко- 

ва някакъв постепенен разпад на идеала за войнската мъжестве- 

ност поради износване, а невъзможност за нейното практикува- 

не. Стремежът към нея като програмно и дискурсивно наложен 

идеал е контеркариран от копнежи, които биха могли да бъдат 

приютени в други модели на мъжественост. Тези наблюдения 

потвърждават изводите на Криста Хемерле, че преди избухва- 

нето на войната в австро-унгарската армия войнската мъжест- 

веност е само една от многото, без да утвърди хегемониалната 

си позиция. Анализът на романа обаче ни подсказва, че макар 

и авансирала до хегемониален идеал във военновременната си- 

туация, тя се разминава с практиките, запазвайки функцията си 

на критерий за тяхната оценка. Идеалът за войнска мъжестве- 

ност създава основния фон в романа, пред който практикува- 

ните от героите мъжествености изглеждат „сломени“, непълно- 

ценни и са съпроводени от угризения и чувство за собствена 

несъстоятелност. Офицерите на Рот се превръщат в трагични 

представители на съсловието, защото възпитанието им в духа 

на войнската мъжественост открива за тях само невъзможност- 

та идеалът да бъде постигнат. В този смисъл фактът, че дядото 

герой е именно герой от Солферино, тоест герой на една за- 

губена битка, в регистъра на героично-военно-мъжественото 

е предварителна заявка за неговия провал. Превръщането на 

войнската мъжественост в хегемониален модел за мъжко пове- 

дение се превръща в манипулативен инструмент, в дискурсиви- 

ране на действителността и насочването ѝ в определена посока. 

Възторгът на доброволците и масите през 1914 г. се явя- 
ва всъщност резултат от множество лични кризи, причинени от 

недостижимия идеал на войнската мъжественост, което създава 

пряка връзка между този идеал и регистъра на меланхоличното. 
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Предвоенното опиянение не води до консолидиране на войнска- 

та мъжественост, а се дължи на кратката надежда, че идеалът 

може да бъде осъществен, като се избегне конфликтът с други 

житейски обосновани представи за мъжественост. Диагности- 

цираната от историците криза на мъжествеността след войната 

е въведена в романите от предхождащата я практическа непри- 

ложимост на хегемониалния идеал преди войната. 

 
Екскурс 

Романът „Тарабас“ (1934), който бегло ще споменем тук като 

трети късен роман, като хронология разказва периода преди и 

след войната. Протагонистът обаче представлява една различна 

мъжественост от източната част на Европа. Родовото имение на 

роденият в Петербург Николаус Тарабас се намира на терито- 

рията на създадената след войната и революцията нова държава 

Украйна. Неговата мъжественост, първична, изначална, дива и 

необуздана, е останала незасегната от дисциплиниращите про- 

грами на Австро-унгарската армия, несвързана с понятия за чест, 

вярност и доблест. Войнската мъжественост е напълно външен 

елемент, сведен единствено до бляскавата униформа, която при- 

влича Тарабас, на война той отива не за да защитава родината, а 

за да избегне последиците от сбиване и наказанието за предпо- 

лагаемата смърт на противника, не армията, а войната с нейните 

прости правила за оцеляване се превръща в „родина“ за Тарабас. 

Точно от тази първична мъжественост, дискурсивно неформати- 

рана, без външни образци, се ражда възможността за трагично 

преобразяване на героя – убиец и светец. Тази мъжественост е 

свързана с два полюса в предвидените за мъжа социални роли. 

По подобен начин женските образи в литературата се колебаят 

между полюсите „светица“ и „проститутка“. Тарабас носи и два- 

та полюса в себе си, а Йозеф Рот прокарва идеята си, че човекът – 

мъжът – е способен на най-низшето и най-висшето и в своята 

невинна неосъзнатост е в еднаква степен близо до дявола и до 

бога. Това, което свързва този герой с останалите протагонисти 
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на Рот, е връзката баща – син, по-точно прекъсването, зевът меж- 

ду поколението на бащите и синовете. Забележителното е, че мъ- 

жествеността на бащата, изразяваща се в тираничен деспотизъм 

в рамките на семейството, потискане или липса на всякакво емо- 

ционално отношение или дори ежедневна комуникация, е поло- 

жена в една матриархална линия на безлюбовие, а полово мар- 

кираните поведения са изцяло зависими от властовите позиции 

в семейството. Има още една фигура в романите от 20-те години, 

която в способността си за коренно преобразяване може да съ- 

перничи на Тарабас – това е Николай Брандайз от романа „Ляво 

и дясно“, който също идва от Изтока и преминава през мелница- 

та на войната и революцията. Впрочем тук можем да отбележим 

тайните маркировки на имената между героите на Рот. Николай 

и Николаус, Теодор Лозе от „В мрежата на паяка“ и Теодор от 
„Ляво и дясно“, Франц Тунда и Фердинанд от „Немият пророк“ 

 
2. Романите от 20-те години: следвоенни мъжествености 

На този фон нека видим какво се случва в романите на Йозеф 

Рот от 20-те години, пряко свързани със следвоенната обстанов- 

ка. Наблюденията обобщават следните произведения: „Мрежа- 

та на паяка“ (1923), „Хотел Савой“ (1924), „Бягство безкрай“ 

(1927), „Ципер и баща му“ (1928), „Ляво и дясно“ (1929), „Не- 

мият пророк“ (1929) и „Перлефтер“ (1929)15. 

 

2.1 Поколението на бащите и войнската мъжественост 

Това, на което се натъкваме, е, че във всички тези романи 

повече или по-малко очевидно става дума за поколенчески раз- 

каз, за отношения между бащи и синове. Бащите в тях мечтаят 

да видят синовете си като офицери. И в „Мрежата на паяка“, и 

 
15   От тези произведения на български не са преведени „Ципер и баща му“, 

„Бягство без край“ и „Перлефтер“. Преводите във връзка с тях и с романите 

„Ляво и дясно“ и „Немият пророк“ са мои – М. Р.-Ф., указаните страници 

са по Roth, Werke, 1989, т. 4. 
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в „Хотел Савой“ (периферен герой), и в „Ципер и баща му“, и 

в „Бягство безкрай“ бащите са попаднали под магнетизма на 

армията. Тоест бащите са поколението, в което програмната 

схема, възпитателната програма на армията вече е разгърнала 

своето въздействие. Тя се е разкрила и утвърдила като място за 

възможни кариери на синовете. Бащите в тези произведения не 

са аристократи, тоест не можем да говорим за традиционното 

разпределение на ролите в благородническите семейства (един 

син – наследник и управител на имотите, един – офицер и един – 

духовник). В момента обаче, в който армията се е утвърдила 

като място, от което следващото поколение може да осъществи 

неизпълнените амбиции на бащите, разбираме, че по-възраст- 

ното поколение е усвоило и пропагандираната от армията войн- 

ска мъжественост поне дотолкова, че да я превърне в критерий 

за собствената си такава. В „Ципер“ става дума за беден човек, 

от когото нищо не е станало, просто защото цялата му енергия 

е отишла в това от „пролетарий да се превърне в буржоа“ (Roth, 

т. 4, 516). Синът като офицер би бил следващата стъпка в един 

възходящ социален прогрес. Армията в мечтите на стария Ци- 

пер е призвана да изпълни ролята си на социален шлюз. Видно 

е, че той добре познава критериите за добрия войник. Затова за- 

писва сина си на всевъзможни видове спорт, но същевременно 

и на танци, за да му даде нужната подготовка, чрез която синът 

би могъл да се впише в новата социална среда. Избухването на 

войната Ципер посреща с еуфория, защото за него тя ще бъде 
„бързата процедура“ за издигането на сина в лейтенант, най-го- 

лямата му мечта. Самият той не дава пет пари за императора, са- 

мостилизирал се като „първи войник на империята“, и е твърде 

далеч от войнската мъжественост с нейната дисциплина, чест, 

ред, смелост, сила, способност за насилие и прочие. Въпреки 

личната си дистанцираност Ципер с радост изпраща младежите 

на фронта. И тъй като моментът изисква личните амбиции на 

дребния буржоа да бъдат облечени в патриотични фрази – Ци- 

пер няма проблем с това. Много бързо и без сътресения проле- 

тарското му презрение към монарха се изпарява и отстъпва мяс- 
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то на непомрачена патриотична възбуда, която го кара сам да се 

запише доброволец и – в този момент вече виждаме неговата 

подвластност на войнската мъжественост като идеал, – в щаст- 

лива забрава да се разхожда в униформата на фелдфебел (срв. 

Roth, т. 4, 529), да обяснява на съседките военните действия и 

маневри. В средите на дребната буржоазия войната актуализира 

иначе чуждия им хегемониален идеал за войнската мъжестве- 

ност сред поколението на бащите като инструмент за социален 

възход. Ефектите са карнавални и смехотворни. Пример за това 

е и Грюнхут от „Немият пророк“ (845). 

 

2.2. Поколението на синовете и войнската мъжественост 

А. Криза на мъжествеността преди войната 

Същият стремеж за социално утвърждаване води и Паул 

от „Ляво и дясно“, като тук обаче социалната изходна база и 

крайната цел са различни спрямо горния текст.16 Паул се стре- 

ми да премине от средите на едрата финансова буржоазия от 

еврейски произход в средите индустриалния капитал и кръсто- 

саната с него аристокрация. Механизмите за постигане на целта 

включват усвояване на модни спортове (тенис, езда), трупане 

на безразборно образование (обща култура) и в крайна сметка 

обучение в Англия. Паул е от малкото герои на Рот, които загат- 

ват за кризата на мъжествеността от краевековието, характери- 

зираща се между другото и с типичната за времето си диагноза 
„нервозност“: 

Той беше чувствително момче. Наричаха го „нервозно дете“ и от 

чувствителността му си вадеха заключения за особено дарование. 

[…] Внезапното превръщане на заможния бюргерски дом в бо- 

гат, с феодални претенции, засили естествената му амбиция. […] 

Той имаше закръглени бедра, бавни движения, плътни, червени, 

полуотворени устни и бели малки зъби, блестяща кожа със зе- 

16 Хайцман обръща внимание, че персонажите от „Ляво и дясно“ са конци- 

пирани от Рот не като индивидуални характери, а като типажи. Срв. 

Heizmann 2012: 218. 
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леникав нюанс, светли и празни очи, затъмнени от дълги, черни 

мигли и дълги, предизвикателни, меки коси. […] Ухаеше на мля- 

ко, топлина, сапун, бани, стайна гимнастика, домашен лекар и 

прислужнички. („Ляво и дясно“, Roth, т. 4, 614) 

 

Войната за Паул не е екзистенциално обещание, а по-ско- 

ро парад, на който ще може да се покаже като елегантен кава- 

лерист, отличен ездач, аристократ по дух, но без титла. (Баща 

му – за дълбоко огорчение на сина си – пропуска възможността 

да бъде издигнат в благороднически сан, впускайки се в неизяс- 

нена афера с малката циркова актриса.) Изключването на Паул 

от престижния и запазен за аристократи драгунски полк го пре- 

връща за кратко дори в противник на войната и пацифист. Пре- 

живяното брутално унижение от украински селянин, носител 

на белезите на първичната и брутална мъжественост, която по- 

късно ще бъде описана в „Тарабас“, тласка Паул към предната 

фронтова линия. В съзнанието му изплуват елементите на хе- 

гемониалния идеал, като идеята „да умреш с чест“. Войнската 

мъжественост се активизира като спасителен вариант в момент 

на лична криза и поради отсъствието на определена, практичес- 

ки живяна мъжественост на героя. Тя остава не личностна, а 

привнесена отвън, чужда нему програма. 

Б. Криза на мъжествеността след войната 

И в двата споменати романа войната представлява ка- 

тегорична цезура, която разделя живота на „преди“ и „след“. 

Началото ѝ е свързано с надежди за възход или приключения, 

самата война, която никъде не е обект на изображение, е за- 

гатната като място на изпитания и унижения, а следвоенната 

ситуация също е дълбоко унизително преживяване. След края 

на войната армията е напълно компрометирана а изпратените с 

овации млади войници се завръщат във вражески настроената 

си родина, която не смята, че изобщо им дължи нещо. Не само 

че няма почести, още по-зле – цивилни граждани и войници 

нападат униформени офицери, късат нашивките им, бият ги и 
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ги излагат на публична подигравка. Победената армия е пулве- 

ризирана на отделни индивиди, които, оставени сами на себе 

си, губят ориентация и посока. Ако искаш да оцелееш в след- 

военната среда, трябва да забравиш понятия като чест и доб- 

лест, храбростта и верността са безпредметни, императорът е 

мъртъв, Австро-Унгария я няма, на мястото на монархиите са 

установени републиките. Войнската мъжественост е загубила 

основния си референт – армията. 

„Бягство без край“ описва следвоенните млади мъже: „без 

име, без тежест, без титла, без пари и без професия“ (Roth, т. 4, 

396). Изведнъж тези от тях, които са се надявали да открият в ар- 

мията поприще или да я напуснат с престижно звание, са лишени 

от всичко – от професията „офицер“, от социалния престиж на 

офицерското звание, от средства. За пряката връзка между отно- 

шението към армията и войната и войнската мъжественост като 

модел за поведение и ориентир за мъжкия хабитус свидетелства 

многократно описваната следвоенна криза на мъжествеността. 

Недиференцираното понятие за криза има предвид кризата на 

мъжката идентичност, която препраща към загубата на хегемо- 

ниалния идеал. Докато първите два разгледани романа (от 30-те 

години) ни показаха кризата на мъжествеността, предизвикана 

от невъзможността идеалът да бъде практикуван и прекъснатата 

му връзка с реално възможните поведения, сега, след краткия пе- 

риод на надежда, кризата на мъжествеността е още по-болезнена 

и се корени в сгромолясването на самия идеал, лишен от основ- 

ния си носител и вдъхновител – армията.17 Разказвачът в „Хотел 

Савой“ описва трагичното превръщане на „силни и горди мъже“ 

в „просяци и крадци“. Пътувайки към дома със снимката на го- 

17 Шмит-Денглер отбелязва: „Загубата на униформата означава и загуба на 

мъжката идентичност, а обявите във вестниците от онези дни са свидетел- 

ство за това колко малко перспективи има пред офицерите и тяхното обра- 

зование, като същевременно загубата на професионална идентичност се 

компенсира с това, че офицерите се чувстват подходящи за всички профе- 

сии. Същевременно прави впечатление, че в текстовете непрекъснато ста- 

ва дума за възстановяването на загубената мъжка идентичност“ (Schmidt- 

Dengler 2012: 66). Пр. мой – М. Р.-Ф. 
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деницата си до сърцето, разколебаният в своята физическа, мъж- 

ка привлекателност Франц Тунда („Бягство без край“) се пита 

как ли би могъл да се превърне за любимата си отново в „желан 

мъж“ (396). Кулминацията на кризата на индивидуално ниво за- 

сяга мъжествеността на героя не само като загуба на абстрактния 

ориентир на хегемониалната мъжественост: нейният крах поста- 

вя мъжествеността на биологичното му тяло под въпрос. 

 

В. Криза и ревитализация на войнската мъжественост 

Различните социални мотивации и различната близост/ 

отдалеченост до войнската мъжественост се вливат в общата 

„криза на мъжествеността“ след войната. Точно в тази криза 

обаче се подготвя почвата за ревитализирането на хегемони- 

алния идеал в сдруженията на ветераните от войната и малко 

по-късно в новата идеологическа доктрина на националсоциа- 

лизма, но и този парадокс не е убягнал на Йозеф Рот. 

Най-ясно връзката между кризата на хегемониалната, 

войнска мъжественост и нейната ревитализация е описана в 

„Мрежата на паяка“ (1923): Завърналият се от войната с разби- 

ти надежди за личен възход Теодор Лозе води презряно същест- 

вуване, гледан накриво от сестрите си, безполезен и безличен. В 

основното разположение на половете, завещано от поляризира- 

щия ХІХ век, на мъжа дори и в дребнобуржоазното семейство е 

отредена активната роля извън семейството. Именно тук обаче 

се е състояло голямото разместване – след войната мъжете са 

изтласкани от много професионални полета, а жените са дока- 

зали несъстоятелността на ролевия модел. И така Теодор Лозе 

тъне в мрачни мисли и живее „като някакъв старец“ („Мрежата 

на паяка“, Roth, т. 4, 65), без никаква друга принадлежност из- 

вън семейството, копнеeйки по уюта на армията. Безработицата 

му отнема възможността за вписване в други общности, за съз- 

даване на друг тип идентичност.18
 

 

18 „Един милион млади мъже обикаляха и търсеха работа.“ („Ципер и баща 

му“, Roth, т. 4, 533) 
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Подмолно тече процес на феминизация и десексуализира- 

не, тоест обезличаване на мъжкото и в биологичното му измере- 

ние като последица от социалния провал. Върху този процес се 

наслагва омразата, завистта и желанието за власт. Нещата започ- 

ват да се променят, когато Лозе открива ново мъжко общество, 

нова група, която е в състояние да замести армията. В този таен 

кръг цари милитаристичен ред, структурата му е военизирана, 

ценят се и се изискват старите добродетели на войнската мъ- 

жественост. Постепенно на преден план излиза обаче нейната 

подменена същност, маскарадно префункционализиране и от- 

късване от историческия ѝ генезис. Войнската мъжественост на 

това общество е маска и инструмент за постигане на нови цели 

и политики. Щастливият Теодор Лозе е подготвен за живота в 

тази общност на строгите йерархии. Школата на армията, през 

която е минал, го е дресирала във верноподаничество, защото 

и то е част от програмата на войнската мъжественост, скрито и 

опасно нейно вътрешно противоречие.19 В тази тайна организа- 

ция обаче маскарадното хиперболизиране на идеала го отваря 

за онази противоположност, от която ХІХ век така панически 

бяга: феминизацията на мъжествеността. Този процес е изра- 

зен по най-драстичен начин, показана е пряката връзка между 

абстрактните модели и физическото, мъжко тяло: Лозе е пре- 

върнат в любовник на главата на това сдружение, подложен е на 

сексуално унижение и експлоатация („Мрежата на паяка“, Roth, 

т. 4, 72). Хегемониалният идеал е ревитализиран, но с фасадна и 

манипулативна цел, която прикрива постепенното му лишаване 

от първоначално заложените в него съдържания и цели. 
Всичко в новия свят на Теодор Лозе е с обратен знак: от 

него отново се изисква рационалност, решителност, смелост, 

безкомпромисност, но те не са свързани с лоялност пред някаква 

група или общност, в тази тайна организация всеки е сам за себе 

 
19 Ернст Ханиш напомня унизителните условия в армията довели до най- 

високата квота на самоубийствата в Европа именно в армията на Австро- 

Унгария (Hanisch 2005: 20). 
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си, всеки преследва личен интерес, новата двойствена мъжестве- 

ност не създава единство, тя служи само на притежателя си. Те- 

одор Лозе не се свени да поиска от принца по-добра служба като 

компенсация за услугите си, отстранява конкурентите си, като ги 

убива, стреля срещу протестиращи работници, пише раболепни 

писма на тайнствения генерал, краде и трупа пари. Неотклонно, 

брутално и безкомпромисно постига целите си, а бракът му със 

застаряващата бедна госпожица от аристократичен произход е 

ключ към нова социална среда и това именно е другият сигнал за 

феминизацията на протагониста зад фасадата на войнската мъ- 

жественост: социалният възход чрез брак е характерен момент в 

типично женската социална мобилност. Ето какво казва наблю- 

дателят на събитията Бенямин Ленц, могъщ господар на подзем- 

ния свят, посредник между него и висшите слоеве: 

 
Това беше европейска сватба. Женеше се един, който беше уби- 

вал без мисъл, който беше работил без дух, и той щеше да създаде 

синове, които ще убиват, ще бъдат убивани, ще бъдат европей- 

ци, убийци, жадни за кръв и страхливци, войнствени и национа- 

листически настроени, кървави посетители на църкви, вярващи 

в европейския бог, което движеше политиката. Теодор щеше да 

създаде деца, студенти с шарени фуражки, които ще изпълнят 

училищата и казармите. И Бенямин виждаше този ред на Лозе. 

Имаше работа. Те щяха да се избият взаимно. (Рот 2015: 108) 

 
Ленц, евреинът дошъл от далечните кронлендери на Авс- 

тро-Унгария, е озлобен и отвратен от следвоенния ред, той 

преследва и работи за (само)унищожението на Европа. Парите 

дава на брат си, който следва химия и работи върху новите хи- 

мически оръжия на следващата война. Студентите, които пък 

друг герой на Рот, Франц Тунда, наблюдава, не обещават да се 

случи нищо добро: „Млади мъже прииждаха на малки групи, с 

твърде малки фуражки, опаковани в черно лица и стъклени очи 

зад стъклени очила. Бяха студенти“ („Бягство без край“, Roth, 

т. 4, 445). 
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Невъзможно е при образа на Теодор Лозе да не направим 

асоциация с героите на Хайнрих Ман Дидерих Хеслинг и проф. 

Рат, потискащи въплъщения на типа „верноподаник“ – раболеп- 

ния дисциплиниран служител, който се превръща в зловещ ти- 

ранин спрямо всички по-нископоставени, невзрачния и омразен 

учител, който бленува за „силна сабя, строги нрави и влиятелна 

църква“, а накрая мечтае за апокалипсиса на цялото човечество 

като свое лично отмъщение. Всички тези черти и превращения 

откриваме при Рот, разпределени върху различни герои. Скри- 

тите противоречия на войнската мъжественост, заложени още 

в програмата за нейното постигане, стават особено различими 

след войната. В тях е коренът на трансформациите при ревита- 

лизацията на войнската мъжественост: нейната двойственост 

се захранва допълнително и от съвсем други източници и ско- 

ро избуява в патриотичните сдружения на ветераните, в новите 

конспирации, национализми и националсоциализма. Ако при 

Хайнрих Ман типажът на верноподаника предсказваше първа- 

та голяма война, то при Йозеф Рот ревитализираната войнска 

мъжественост в цялата си двусмислена безсъдържателност вече 

работи за следващата. 
И така още през 1923 г. Рот очертава събитията, на които и 

по-късните исторически изследвания се натъкват: 

 
Основното пацифистко настроение в първите следвоенни години 

много бързо е задушено. Традиционният идеал на войнишката 

мъжественост – красиво и възвишено е да умреш за родината – 

отново се налага. (Hanisch 2005: 56) 

 

В „Мрежата на паяка“ става видимо, че ревитализацията 

на този тип мъжественост се използва както от привидно роман- 

тичния милитаризъм на Хитлеровата младеж, така и от Републи- 

канския съюз за защита, воден от идеята за пролетарската класо- 

ва борба (срв. Hanisch 2005: 56 и сл.). Рот обаче привижда както 

реалната същност на ревитализацията на войнската мъжестве- 

ност, така и възможните ѝ последици на индивидуално ниво. 
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Г. Следвоенната мъжественост на приспособяването 

Не всички са като Теодор Лозе, но всички успели мъже 

след войната носят в себе си някои от първоначалните белези на 

мъжествеността: стремеж към власт и контрол (според Хaниш). 

Монологът на фабриканта от „Бягство без край“ добавя към тях 

специфични следвоенни акценти – адаптивност, съобразяване 

с новия ред, приемане на правилата на играта. И сред новите 

„верноподаници“ в преследване на печалби оцелява нещо от 

дисциплината на войнската мъжественост, адаптирана към ус- 

ловията на цивилното общество, в комбинация с аристократич- 

ната способност за водене на забавни и изтънчени разговори: 
 

Всеки казва онова, което законът му предписва. Малката артистка, 

която преди малко Ви попита за онзи руски писател, може би се 

интересува повече от нефта в Баку. Но няма как, ролите са разда- 

дени. Музикалният критик и брат Ви, знам го, играят на борсата. 

А за какво разговарят? За културни неща. Бихте могли още щом 

влезете в някоя стая и огледате хората, веднага да определите кой 

за какво ще говори. Всеки си има роля. Така е в нашето градче. 

А като в нашето градче е и в стотици други по-големи градове на 

страната. („Бягство без край“, Roth, т. 4, 452) 

 

Нека споменем отново Паул от „Ляво и дясно“, чиято криза 

след войната е кризата на финансовата несигурност. Кризите на 

мъжествеността очевидно имат при Рот своя социален индекс. 

От ситуацията Паул се измъква с успешен, макар и скалъпен с 

непочтени средства брак. Както по време на войната, така и сега 

при него осъзнаването на собствената недостатъчност идва по- 

късно. Паул е героят, който е може би най-далеч от войнската 

мъжественост и най-близо до меланхоличните революционери 

и интелектуалци. Драматичната му неспособност да действа го 

отличава рязко дори от баща му, а осъзнаването ѝ внезапно го 

превръща в старец. Намекът за десексуализацията на героя при- 

съства отново и маркира пълна криза на мъжествеността дори 

в случаи на успешно приспособяване към новите условия. При 
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Паул излизащата на преден план нова, прагматична и адаптивна 

мъжественост не успява да очертае изход. 

Неин успешен представител е г-н фон Дершата от романа 

„Немият пророк“. Тя съчетава старата любов към родината до- 

колкото последната е редуцирана до „филиал на фирмата“ (Roth, 

т. 4, 911), трудолюбие в името на същата фирма, добродушие и 

неподкупност, стига те да не колидират с интересите на някой 

висшестоящ, здравословна доза сервилност. Мъжествеността 

на тези герои е социално специфична, тя е социална и житейска 

практика, но няма потенциала да замести стария хегемониален 

идеал. Елитите още са в процес на консолидация и не могат да 

наложат нов хегемониален модел на мъжественост. 

Д. Отказ от войнската мъжественост и криза 

В други герои от романите ще открием образа на завръ- 

щащия се от войната млад мъж в ролята на наблюдател или на 

действащ (и често вече разочарован) участник в руската рево- 

люция. Този модерен мъж, какъвто е Габриел дан от „Хотел 

Савой“, характеризира себе си в друг роман като „роден враг 

на обществото“ („Бягство без край“, Roth, т. 4, 433), усеща се 

„чужд в света“ (п. т., 428), регистрира липсата на „социални 

чувства“ („Мрежата на паяка“). 

При двамата братя Тунда („Бягство без край“) отчуж- 

деността от самите себе си се проявява в различни житейски 

проекти. Нека отбележим, че Йозеф Рот, сякаш заимствайки 

техника от по-стария си колега Вилхелм Рабе, с предпочитание 

изобразява освен двойката баща и син, двойката от двама бра- 

тя, които избират различно поприще, като в крайна сметка и 

при двамата, въпреки различните мъжествености, които прак- 

тикуват, се наслагва чувството за маскарад (срв. „Ляво и дясно“, 

„Бягство без край“, „Ципер и баща му“.) 

Първопричината за отчуждението от самите себе си при 

двамата братя Тунда откриваме в бащата. Единият син е готвен 

за офицер – Георг, а другият за музикант – Франц. Изборът на 

поприща е показателен за явния стремеж да бъдат осъществени 



202  

различни типове мъжественост, макар и разпределени върху два 

индивида. За нещастие, Георг претърпява злополука и на негово 

място в кадетското училище бива изпратен Франц, а Георг сяда 

на пианото. Злополуката обаче се е случила твърде късно. Ин- 

тернализираният модел, вдъхновен от войнската мъжественост, 

ще отведе Георг дори още по-далеч назад във времето като кон- 

трапункт на следвоенната обстановка. Успешният диригент цял 

живот ще се чувства като „неразбран нибелунг“ („Бягство без 

край“, Roth, т. 4, 437), а идеалът за лелеяната войнска мъжест- 

веност като повеля на невидимия свръх-Аз ще диктува мелан- 

холията му. 

Франц, преминал през войната и революцията, преживял 

разочарованието и на двете, е принципно заложен като носител 

както на отказа от войнската мъжественост, така и на отказа от 

целеустремената, прагматична и сервилна следвоенна мъжестве- 

ност. Той няма ясен път, няма нито етична цел, нито амбиция. В 

този смисъл, ако се върнем на принципното определение на Ха- 

ниш за мъжествеността като сплав от контрол и конкуренция, той 

е лишен от мъжественост. Франц Тунда изчезва от полезрението 

на наблюдателя като най-излишният от всички хора на земята: 
 

Беше по същото време, там, на площада пред Мадлената стое- 

ше моят приятел Франц Тунда, 32-годишен, здрав и свеж, млад 

и силен мъж с безброй таланти, стоеше там, насред столицата  

на света и не знаеше какво да прави. Нямаше професия, нямаше 

любов, нямаше желание, нямаше надежда, нямаше амбиция, ня- 

маше дори и егоизъм. Никой на света не беше толкова излишен 

като него. („Бягство без край“, Roth, т. 4, 496) 

 

Същия процес наблюдаваме и при героя на „Немия про- 

рок“, отблъснат от общество, в което по радикален начин човек 

е дефиниран от професията си: 

 
Тук аз съм единственият с човешки качества. Аз съм коварен,  

лош, егоистичен, коравосърдечен и умен. Но вече нямам амби- 

ция. Амбицията ми угасна. Защото нейната цел беше да упраж- 
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нявам власт над хора, а не над генерални директори, редактори и 

партийни членове или безпартийни. […] Двайсет години наблю- 

давах, за да се уча, една-единствена година се борих. Остатъка 

от живота си ще прекарам като наблюдател. („Немият пророк“,  

Roth, т. 4, 909) 

 

На различни места Рот характеризира тези модерни млади 

хора, останали извън заместителите на армията – тайни органи- 

зации или спортни клубове, без старо и ново другарство. Жар- 

гонът на времето ги нарича „Tangojünglinge“, разглеждани като 

„меки, женствени, разлигавени“ (Hanisch 2005: 59). Рот ги нари- 

ча просто „модерни“. Неговите герои са твърде близо до войната 

и нищетата, до разочарованието и меланхолията, до разпадането 

на всички социални ориентири, един от които е хегемониалният 

идеал за мъжественост, който структурира нагласи и поведения. 

Идващият от Северна Америка модерен начин на живот, щас- 

тието на консуматорското поведение остават за тях недостъпни. 

 

Е. Погледът на пролетария и революционера 

По странен начин войнската мъжественост оцелява при 

някои от героите на Рот, които са социално близо до работника 

и революционера. Младият пролетарий Карган (Фридрих Ци- 

мер), посветил се на революционната кауза от социална омраза, 

изгражда своята войнска мъжественост и я поставя в услуга не 

на монархията, а на новото време. Той отхвърля с презрение 

войнската мъжественост на аристокрацията, за него тя е конта- 

минирана с женственост, знак за нейната обреченост или поне 

несериозност: 

Офицерите идваха на закуска, със звънтящи шпори, пристегната 

талия, с войнствена елегантност, която превръща офицера в об- 

разец на мъжествеността и същевременно му придава сходство 

с женски манекени. Офицерите люлееха бедра, на които вися- 

ха като украшения в калъфи пистолети. Войниците по улицата 

салютираха. И офицерите отговаряха весело и небрежно. Така 

както крачеха сред салютиращато страхопочитание, мълчаливата 
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подчиненост, влюбена вярност, те напомняха дами-фаворитки на 

обществото, които пресичат бална зала. („Немият пророк“, Roth, 

т. 4, 842) 

 

Един и същи тип мъжественост обслужва различни каузи, 

но те не могат да спасят хабитус, чието съдържание изглежда 

изчерпано. Карган е разочарован от новия свят на Изток, така 

както Франц Тунда е разочарован от следвоенния свят на Запад. 

В наблюдаваните от Карган млади мъже след войната разпозна- 

ваме следите на старата войнска мъжественост, сведена сега до 

пърфоманс и удоволствие. От негова гледна точка видяното е 

повод за неудовлетворение и тежки очаквания: 
 

Сякаш никога не бе имало революция и не бе имало война! Всич- 

ко беше изтрито! Млади мъже в широки диплещи се панталони, 

с ватирани рамене, кокетни и пълни бедра, цяло поколение без- 

полови авиатори преминаваше през всички слоеве на общество- 

то. Футболът укрепваше мускулите и придаваше на лицата и на 

двамата същия белег на присъствие на духа и липса на мисъл.  

Пролетарият тренираше за революцията, а буржоата тренира- 

ше за удоволствие. Вееха се знамена, хора маршируваха и така 

както някои вариететни номера се повтаряха във всички градове, 

така във всеки по-голям град лежеше погребан незнайният войн. 

(„Немият пророк“, Roth, т. 4, 916) 

 

Ако офицерите аристократи бяха феминизирани, то нови- 

те млади мъже са десексуализирани. Те се сливат в обща маса, 

без разлика на социална принадлежност, социално адаптирани 

и безкритични. Методите им са едни и същи, макар и уж цели- 

те им да са различни. Различията са илюзорни, но те още не 

го знаят. За Карган и неговата традиционна войнска мъжестве- 

ност няма място в идентифицираното от самия него ново време 

на световния буржоазен ред. Закаленото тяло не е мъжествено, 

присъствието на духа е маска на бездуховността. Елементите 

на концепциите за мъжественост не са обединени в някакъв 

нов модел, а извън такъв модел не изпълняват функциите си. 
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С елиминирането на хегемониалния идеал сякаш си е отишла и 

мъжествеността. Така кризата ѝ отново е разкрита като криза на 

хегемониалния идеал на войнската мъжественост. 

 

ІІІ. Заключение 

 
Очевидно и следвоенната мъжественост е ориентирана по 

предвоенния хегемониален модел на войнската мъжественост. 

Реконструкцията му се осъществява в регистъра на подмяната 

и откровената и съзнателна манипулация, а там където младите 

мъже се отвръщат от него, зейва празнина. Наличието на модел 

за мъжественост е липсващо звено за постигане на идентич- 

ността и на младите интелектуалци. Те нямат принадлежност, 

цел и амбиция и изглеждат излишни и в собствените си очи. 

Успешните мъже на следвоенното време са или лицеме- 

рите на войнската мъжественост, или радикализираните бюр- 

гери от ХІХ век, при които основен белег на мъжествеността 

е професията (фабрикантът, фон Дершата). Тук се активира 

сякаш един още по-стар модел, консолидиращ бюргерските 

мъже преди налагането на хегемониалния идеал за войнската 

мъжественост. 

Героите от романите на Йозеф Рот са разколебани в своята 

мъжественост, разкъсвани между често неприложим, но при- 

еман като критерий или желан образец и нови поведенчески 

възможности, ориентирани към индивида, повече или по-малко 

пренебрегващи ролевите модели на мъжественост и женстве- 

ност. Ако изобщо има няколко щастливи мъже, то това са „ре- 

ликвите“ – бащата на Паул, неслучайно носещ името Феликс, 

вуйчото на Ирмгард от „Ляво и дясно“, г-н Меркер от „Немият 

пророк“: всички те са ориентирани към аристократичната мъ- 

жественост, предвиждаща място за удоволствие извън реда, 

дисциплината, идеала или прагматизма и способна да отхвърли 

вътрешно диктата на дискурса: 
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Привичка на буржоазията е да прикрива зад сложни идеали най- 

обикновените изисквания на природата. Мъжете от миналото са 

губели живота си в дуели, но са умирали за собствената си чест  

и нито за миг не са отричали, че и животът им е мил. Днешните  

мъже, или поне повечето днешни мъже, които в момента се на- 

мират в неутрални страни, все искат да изглеждат като жертви на 

убежденията си. („Немият пророк“, Roth, т. 4, 870) 

Йозеф Рот несъмнено показва значението на социалния 

елемент в конструкцията мъжественост, по-интересното е, че 

неговото разрушаване води до разрушаването и на биологичния 

елемент в конструкцията, до десексуализация на мъжете в сим- 

волното измерение, при което местата на sex и gender се разме- 

нят в един почти Бътлъров смисъл. 

Курт Тухолски нарече романа на Хайнрих Ман „Вернопо- 

даникът“ „хербарий на германски мъж“. С не по-малко основа- 

ние можем да твърдим, че на романите на Йозеф Рот можем да 

гледаме като на енциклопедия на европейските мъжествености 

в първата трета на ХХ век. Неговите произведения са документ 

на своето време, но и нещо повече, те са и коментар върху това 

време. 
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ПРОСПЕКТИВИ 
 

 

 

Катастрофата, която се превръща 

в призрак – японската литература 

и философия след „11 март“ 

Осуги Шигео 

 

Скъпи представители на Софийския университет, 

 
Казвам се Осуги и съм преподавател в Токийския столичен уни- 

верситет. Искрено съм благодарен за предоставената възмож- 

ност да говоря днес пред вас! Започнах своята кариера в Япония 

с писането на литературна критика в периодиката, а днес съм 

изследовател в областта на модерната и съвременната японска 

литература. Без да съм запознат със степента на вашия интерес 

и познания по отношение на Япония, се налага да карам по усет 

и днес бих искал да ви представя своите виждания за проблеми- 

те, пред които са изправени японската литература и философия 

от „11 март“, или Голямото бедствие в Източна Япония, насам. 

„Голямото бедствие в Източна Япония“ е събирателно 

наименование, обхващащо щетите от природните бедствия, 

предимно от вълните цунами, след силното земетресение в Из- 

точна Япония от 11 март 2011 г., както и трагедията с разтапя- 

нето на ядрените реактори на АЕЦ „Фукушима 1“ в резултат от 

същите гигантски вълни. Размерът на удара, който нанесе този 

катаклизъм на японското общество, и до днес не може да бъде 

измерен в своята пълнота, което се дължи на неговата двойстве- 

на структура. От една страна, това е една гигантска, но и позво- 

ляваща „възраждане“ или „възстановяване“ видима катастрофа. 
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И независимо че загиналите в резултат на вълните цунами хора 

няма как да се върнат сред живите, нов живот все пак можем 

да създадем, разрушените сгради – да построим наново, а рух- 

налите вълноломи – да издигнем още по-високи. Съществува 

обаче още една катастрофа – онази, предизвикана, а може би и 

все още предизвиквана от ядрения инцидент – една невидима 

катастрофа, която и днес продължава бавно да руши и чийто 

край не се вижда или просто още не е достигнат. 

При съпоставка със сходни бедствия от миналото на Япо- 

ния виждаме как тази двойственост поставя една особена труд- 

ност пред репрезентирането и изразяването на този катаклизъм. 

А именно – и особено в годините след периода Мейджи1 – 

Япония поне на два пъти е претърпявала значителни социал- 

ни и културни обрати в резултат на бедствия, предизвикани 

от земетресения. Първия път е при Голямото земетресение в 

региона Канто от 1923 г. Тогава Токио понася опустошителни 

щети, изгубва традиционната си архитектура от периода Едо2 

и я заменя със сградите в модерен стил, градящи основите на 

съвременно Токио. В културно отношение пък цялостно е въз- 

приет европейският модернизъм след Първата световна война, 

докато същевременно корейското клане3 и убийството на анар- 

хиста Осуги Сакае4 се превръщат в символичен повод за срива 
 

1 Период от историята на Япония, обхващащ годините 1868–1912, който бе- 

лежи отварянето на страната за света и преминаването от феодален към 

капиталистически модел на управление. – Б. пр. 
2 Периодът на феодална Япония, обхващащ годините 1603–1868. 

Отличителна черта е политическият изолационизъм. Периодът е наречен 

на старото наименование на столицата Токио – Едо. – Б. пр. 
3 В суматохата след голямото земетресение в региона Канто от 1923 г. са 

избити стотици корейски граждани (данните за точния им брой значително 

варират между японските и корейските източници) от самоволна японска 

организация за поддържане на реда. Като причина за масовото клане е из- 

тъкнато корейското гражданско неподчинение (под формата на грабежи и 

палежи) в момента на паника след бедствието. – Б. пр. 
4 Още един от т.нар. „инциденти“, случили се в смутната обстановка в ре- 

гиона Канто след голямото земетресение. Известният философ, писател, 

журналист и активист анархист Осуги Сакае бил удушен заедно със съпру- 
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на неясната, компромисна „демокрация Тайшо“5,6 и се навлиза 

във времето на фашизма. Втория път е при Голямото земетресе- 

ние в Осака, Кобе и о-в Аваджима от 1995 г. Неговият мащаб не 

е толкова значителен, колкото този на Голямото земетресение в 

Канто, поради което степента на въздействието му може да се 

оспорва, но съчетанието му с непосредствено последвалия го 

инцидент със сектата „Аум“7 (чието идеологическо влияние е 

дори може би по-силно) ме кара да гледам на него като на съби- 

тие, первърнало се в повратен момент за културната репрезен- 

тация на Япония. Известният още като ера на „спекулативния 

бум“, или ера на „балона“, период от средата на 80-те до първа- 

та половина на 90-те години, в който Япония разцъфтява най- 

вече икономически, е време, когато японската култура, основно 

в лицето на субкултурите, претърпява реорганизация, като в 

областта на литературата автори като Мураками Харуки и Му- 

раками Рю или пък Йошимото Банана пишат най-емблематич- 

ните си романи, а в областта на критиката и философията Кара- 

тани Коджин и Хасуми Шигехико изживяват най-продуктивния 

си творчески период. И аз съм с впечатлението, че Голямото 

земетресение в Осака, Кобе и о-в Аваджима и инцидентът със 

сектата „Аум“ окончателно слагат край на тази издула се като 
„балон“ атмосфера и от тогава досега японската философия и 

литература са попаднали в един дълъг период на стагнация. От 

Мейджи до този момент японската литература непрекъснато се 

е развивала и обновявала, но от 1995 г. насам за нея времето 

сякаш е спряло. 
 

гата и племенника му от капитана на военната полиция Амакасу Масахико. 

– Б. пр. 
5    Историческият период между 1912 и 1926 г. 
6 „Демокрацията Тайшо“ е събирателното наименование на социално дви- 

жение за борба за демокрация в политическия, обществения и културния 

живот на Япония от 10-те и 20-те години на ХХ в. – Б. пр. 
7 Будистка секта (т.нар. Учение за истината), основана през 1984 г.; радикал- 

на организация, за която се смята, че първа е използвала зарин (вид нервно- 

паралитичен газ) като химическо оръжие в Япония при терористичен акт в 

токийското метро през 1995 г. – Б. пр. 
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При сравнението на Голямото бедствие в Източна Япония 

с тези катастрофи от миналото става ясно, че същността на про- 

дължаващото му въздействие върху съвременната японска фи- 

лософия и литература все още не е изяснена. Мисля, че фактът, 

че същността на ядрения инцидент е невидима за нас, е една от 

важните причини за това. На пресконференция в първите дни 

след инцидента тогавашният главен парламентарен секретар 

не престана да повтаря думите: „Няма непосредствено влияние 

върху хората“. Но какъв период обозначава това „непосредстве- 

но“ не беше уточнено. Ядреният инцидент във „Фукушима“ е 

такъв тип катастрофа, която пространствено е невидима, а тем- 

порално – непрестанно отлагана във времето. Премиерът Абе, 

който по-късно пое властта, в приветствената си реч за Олим- 

пийските игри заяви категорично, че положението с атомната 

електроцентрала е „под контрол“ и след като се реши, че Олим- 

пийските игри през 2020 г. ще се провеждат в Токио, усещането 

за кризисно положение отслабна, а в медиите стана модерно да 

се говори за „възраждане“. Не само в Япония, но и по цял свят 

изглежда сякаш вече смятат катастрофата с ядрения инцидент 

във „Фукушима“ за приключила. В действителност в резултат 

на политиката на японското правителство за обезценяване на 

йената понастоящем в Япония се наблюдава невиждан до мо- 

мента прилив на туристи. По времето, когато се случи ядреният 

инцидент, много от чужденците тук напуснаха страната, но сега 

е обратното. Слизайки на гара Шинджуку, може да се види как 

туристи от най-различни държави се разхождат, оглеждайки се 

наоколо с очи, пълни с блясък и любопитство. 
Аз не съм специалист в областта на природо-математиче- 

ските науки и не разполагам с необходимата информация, зато- 

ва нямам научната компетентност, за да кажа до каква степен е 

установен контрол над АЕЦ „Фукушима“, нито дали катастро- 

фата е приключила или не. Все още не е решено как да бъдат 

обезопасени разтопилите се реактори, освен това до ден дне- 

шен има жилищни райони, към които хората не могат да се за- 

върнат, предвид което, независимо от предприетите дейности 
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по изграждането на прегради от замразена почва, която да не 

допуска изтичането на радиоактивни елементи в околностите, 

това са само палиативни мерки за успокоение. Мисля, че един- 

ственото, което може да се каже, е, че в японското дискурсивно 

пространство катастрофата във „Фукушима“ се е превърнала в 

призрак. Тя сякаш става все по-невидима и е напът да се пре- 

върне в слух за нещо свръхестествено. Адзума Хироки, един 

от известните съвременни японски философи, написа книгата 

„Проект за превръщането на АЕЦ „Фукушима 1“ в туристи- 

ческа атракция“8. Неговият проект за преразглеждане на АЕЦ 

„Фукушима 1“ като обект за „мрачен туризъм“ (един вид ис- 

тинска къща на духовете) може и да е бил малко преждевре- 

менен, но определено може да се каже, че тази книга е символ 

за изключително бързото темпо, с което катастрофата се пре- 

върна в призрак. В действителност, с изключение на областите 

в периферията на електроценталата, префектура Фукушима е 

място, където и днес много хора живеят и изнасят земеделски 

и морски продукти; място и днес посещавано от мнозина. Дори 

е възможно самото повдигане на катастрофата с ядрения инци- 

дент като проблем да бъде разкритикувано за това, че засилва 

„зловредните слухове“ по отношение на жителите на Фукуши- 

ма и че води до поощряване на дискриминативното отношение 

у хората извън тази префектура. 

При такава настояща ситуация, аз не мога да приведа на- 

учни доводи, с които да се противопоставя на превръщането на 

ядрения инцидент в „история за призраци“. Онова, което днес 

ще се опитам да направя, е далеч по-скромно. А именно един 

кратък и непълен преглед на това как съвременната японска ли- 

тература се справя или не се справя с репрезентацията на ядре- 

ния инцидент. 

Както вече изтъкнах, катастрофата от „11 март“ притежа- 

ва двойствен характер. Едната катастрофа, директната разруха 
 

8      Адзума Хироки (ред.), Проект за превръщането на АЕЦ „Фукушима 1“ в 

туристическа атракция, Токио: Генрон, 2013. 



214  

в резултат на цунами, представлява добре познатият случай с 

природното бедствие и един талантлив човек на литературата 

би следвало да може да изкаже съболезнователни думи, с ус- 

покояващ жест да подтикне хората отново да се обединят в 

състрадаваща общност, да възпее надеждата за възстановяване 

и съзидание, и на практика такива произведения, смятам, вече 

са писани. Другата катастрофа обаче, невидимата разруха, пре- 

дизвиквана от ядрения инцидент, продължава да разделя хората 

и да разяжда надеждата за възстановяване. 

Стиховете на поета Ваго Рьоичи, който изведнъж доби по- 

пулярност с настъпването на бедствието, вероятно могат да се 

разглеждат като пример за това. Ваго и преди това беше поет, 

като през всичките двайсет години, в които пишеше стихотво- 

рения, той много държеше на това да ги пише на ръка. Само 

че след като преживя бедствието във Фукушима, Ваго захвърли 

принципите си и непосредствено след земетресението започна 

да пише стихове в Туитър, с което предизвика неочаквано силен 

интерес. Той събра стихотворенията, които последователно кач- 

ваше в Туитър, и ги издаде в сборниците „Като камъче срещу 

вятъра“ и „Като камъче срещу вятъра – история без поанта“9, 

като в стихотворението „На пролетта“ – последното във втория 

сборник и писано не в Туитър, а по стандартния начин – има 

следния откъс: 

 
Връщам се към себе си 

очи отварям по-широко 

онова, що искам да закрилям, 

очите ми нашепват 

„семейството“ 

„родния край“ 

„японския език“ 

„приятеля“ „съратника“ 

„любимия човек“ 

 
9      Ваго Рьоичи, Като камъче срещу вятъра, Токио: Токума, 2011; Ваго Рьоичи, 

Като камъче срещу вятъра – история без поанта, Токио: Токума, 2013. 
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„гордостта“ 

„миналото ми“ 

„бъдещето“ 

„училището“ 

дървото с райски ябълки 

„любовта“ 

като поет 

като баща 

като мъж 

като човек 

като японец 

като учител 

като възрастен 

като детето на баща ми и майка ми 

като оцелял човек 

като човек от Фукушима 

 
Това стихотверение звучи сякаш поставя на равна нога 

възстановяването след катастрофата с възстановяването на тра- 

диционния, патриархален национализъм, чието олицетворение 

са образите на японеца, японския език, бащата, мъжа, човека. 

Този поет е с леви убеждения, но той предава едно национа- 

листическо чувство, свързвайки го по странен начин (или пък 

ако приемем комунизма като идеология за възстановяване на 

общностите – по съвсем естествен начин) със собствените си 

политически пристрастия, и се смята, че именно по този начин 

той печели подкрепата на хората в Япония след бедствието. Не 

можем обаче да подминем използваната от него визуална рето- 

рика в редовете „очи отварям по-широко“ и „очите ми нашеп- 

ват“. И макар стиховете на Ваго да повдигат темата за възстано- 

вяването след видимата катастрофа, те не успяват да достигнат 

до невидимата катастрофа. В едно от стихотворенията в „Като 

камъче срещу вятъра“ Ваго пише: „Да се гмурнем във водовър- 

тежа на гнева от загубата – в противоречията на озверяващото 

общество, в зловещия огън и пушек, в плътта на този призрак, 

радиацията, в тъгата по изгубената къща и семейство… да се 
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изправим на крака!“. Питам се обаче, не са ли „очите“, необхо- 

дими за разпознаването на „плътта на този призрак радиация- 

та“, твърде ненадежден и лесно заблудим инструмент за разпоз- 

наване? Ваго поставя знак за равенство между този „призрак“ 

и абстрактното понятие „озверяващото общество“, но това не 

води до прозрение за същността на призрака, в резултат на кое- 

то не може да не се отчете, че поезията на Ваго – нито ли- 

тературно, нито философски – не успява да постигне целта за 

възстановяване на общността. 

В сравнение с това един от представителните японски 

писатели, Ое Кензабуро, който е жив и до днес, се опитва да 

разбере и да открие смисъл в ядрения инцидент, като го проти- 

вопоставя на човешките загуби в Хирошима и Нагасаки. По- 

конкретно в интервю след бедствието от 2011 г. Ое казва след- 

ното: „Ако приемем, че радиоактивната заплаха от атомните 

електроцентрали, започнали да завладяват територията на се- 

вероизточна Япония, вместо неясно доверие в ядрените оръжия 

на световните политически сили, предизвиква у японците съз- 

нание за сигурната им опасност, то тогава тя поражда очакване- 

то, че ние може би се намираме в същата позиция като мъртвите 

от Хирошима и Нагасаки – водени към завръщането на едно 

фундаментално усещане за криза, споделяно от японците непо- 

средствено след войната“10. 
В същото интервю Ое добавя: „След Хирошима това да 

повторим същата катастрофа с инцидента с електроцентралата 

е най-явно предателство към Хирошима“. За Ое катастрофата 

във Фукушима е завръщане на тази от Хирошима и Нагасаки, и 

със самия факт, че е завръщане, тя представлява и предателство 

към тях. Вероятно може да се каже, че ние не си пожелаваме 

завръщането на визираните от Ое мъртъвци от Хирошима и На- 

гасаки и категорично отхвърляме тяхното превръщане в при- 

зраци. Фигурата на призрака, за което свидетелства и призракът 

 
10 Вж. „Жертвите са се вторачили в нас“ – интервю на Филип Понс, Льо 

Монд, 05.2011 г. 
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на бащата на Хамлет, поначало е свързана с това, че приживе е 

станала жертва на някаква жестока неправда, за която се връща 

в света на живите да си отмъсти. Това е особеност на призраци- 

те, която се среща и в японската културна традиция. Катастро- 

фата в Хирошима и Нагасаки беше причинена от пуснатите от 

САЩ атомни бомби. Мислените от Ое мъртъвци от Хирошима 

и Нагасаки обаче не търсят отмъщение, напротив те се молят 

за отказа от идеята за отмъщение, заклеймяват повторението на 

ядрената експлозия и предвид, че в никакъв случай не биха се 

явили пред хората под формата на призраци, не е и редно да ги 

наричаме така. И когато казва, че се намираме „в същата пози- 

ция“ като тези абсолютни мъртъвци – в смисъла на това, че те 

не се превръщат в призраци, – Ое отхвърля „неясно(то) доверие 

в ядрените оръжия“ и се надява да затвърди „съзнанието за тях- 

ната сигурна опасност“. 
Но ако Ое не е чувал гласовете на призраци, как тогава е 

успял да долови тези на мъртвите? За да чуе гласовете на мърт- 

вите, той е трябвало да нададе ухо за онези на призраците, а там 

може и да се е примесвал шум (като „Гласът на мъртвия вой- 

ник“ на Мишима Юкио например), който не е бил задължител- 

но в съзвучие със „следвоенната демокрация“11, която Ое счита 

за справедлива. Ое развива образите на мъртвите от Хирошима 

и Нагасаки изцяло и единствено в практически насочените си 

текстове (критика, есета и др.) и фактът, че те не намират място 

в романите му, се откроява като симптоматичен жест. Ое казва 

„Жертвите са се вторачили в нас“, но тези „жертви“ изглежда 

напълно безгласно, само с поглед, изпращат съобщения на Ое. 

В своя последен за момента роман „Зрял стил“ (In Late 

Style)12, издаден след „11 март“, Ое прави опит за диалог с раз- 
 

11 „Следвоенната демокрация“ е японската демократична система, устано- 

вена под ръководството на съюзниците, и най-вече окупиралите страна- 

та Съединени щати, след загубата на Япония във Втората световна война. 

Въведената през 1947 г. Конституция на Япония лежи в сърцето на тази 

система. 
12 Ое Кензабуро, Зрял стил (In Late Style), Токио: Коданша, 2011. 
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личните мъртъвци (хора, поотделно обвързани с главния герой, 

който пък през автобиографични препратки е свързан със самия 

автор), описани в досегашните му творби. На последно място 

сред тях е извикан споменът за думите на покойната му майка. 

Когато Япония губи войната, директорът на началното му учи- 

лище, където до този момент е било провеждано обучението в 

духа на милитаризма, възкликнал с огорчение: „Ние не можем 

да поправим живота си!“, на което майката на Ое отвръща: „Аз 

не мога да поправя живота си, / но ние можем“. Тези думи дълго 

време представлявали загадка за Ое, но когато след бедствието 

му се родило внуче, загадката изчезнала. Ое може да каже „Ние 

можем да поправим живота си“, защото разбира, че неговите 

гени преминават във внуците му. 
Дали обаче действително можем да го поправим? Не съ- 

ществува ли възможността и вече да е твърде късно? Сборникът 

с разкази на Тавада Йоко „Пратеникът“13 описва бъдеще дори 

по-песимистично от това на Ое. В тази поредица от произведе- 

ния се представя една Япония, която две години след ядрения 

инцидент от 2011 г. е сполетяна от още по-фатална катастро- 

фа – американски изтебител, натоварен с най-нов модел бомби, 

взривява същите бомби над електроцентралата. В резултат на 

това ядрените електроцентрали в Япония биват напълно пре- 

махнати, едновременно с което министър-председателят бива 

отвлечен, императорското семейство се мести в Киото и потъ- 

ва в неизвестност, а през 2015 г. японското правителство бива 

приватизирано. Ситуацията вероятно може да се разглежда като 

своеобразна революция. Това, разбира се, е абсолютно неве- 

роятен свят, в пълно противоречие с истинската история. Във 

фикцията на Тавада в резултат на катастрофата Япония се тран- 

сформира в една иронична утопия. Тя е постигнала премахва- 

нето на ядрената електроенергия, както и освобождаването от 

императорската система. От друга страна обаче това е и една 

мрачна дестопия. Япония губи електричеството, прави крач- 
 

13 Тавада Йоко, Пратеникът, Токио: Коданша, 2014. 
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ка назад в развитието си и се затваря за света, също както по 

време на периода Едо. Под въздействието на радиоактивните 

вещества възрастните хора губят „способността да умират“, и 

обратно – онези, които до 2011 г. са били деца, един по един се 

разболяват и не само стават неспособни да работят, но и започ- 

ват да се нуждаят от специални грижи. Това е антиутопия, в коя- 

то възрастните трябва да се грижат за децата. „Времето, когато 

прилагателното „млад“ носеше в себе си младост, приключи и 

се стигна до това, кажеш ли „млад“, това да означава неспосо- 

бен да се изправи, неможещ да ходи, незрящ, неспособен да се 

храни, ням. Допреди този век никой не можеше да предвиди, че 
„вечната младост“ може да бъде нещо толкова тежко.“ 

Ако преформулираме думите на Ое, описаната тук идея 

става „Аз мога да поправя своя живот,/ но ние не можем“. Тек- 

стът на Тавада не е написан със средствата на реализма и въ- 

преки това звучи по-реалистично от този на Ое Кензабуро. Ое 

приема инцидента от Фукушима като предателство спрямо Хи- 

рошима и смята, че ако си вземем поука от това предателство и 

се върнем назад към Хирошима, бихме могли да се възстано- 

вим. Историята на Тавада обаче като че ли разглежда ядрения 

инцидент като възможност за връщане обратно не към Хиро- 

шима, а още по-назад – към периода на затваряне на страната, и 

представя образа на японците, които за втори път са затворени 

в рамките на архипелага. 

И изобщо предателство към Хирошима ли е инцидентът 

във Фукушима? И ако приемем, че „да“, в какъв смисъл е пре- 

дателство? Това не е нещо, което се разбира от само себе си. 

Налага се да си зададем въпроса: „една и съща катастрофа“ ли 

са случаите „Хирошима и Нагасаки“ и „Фукушима“? Действи- 

телно, и двете са предизвикани от ядрени експлозии. И все пак, 

докато първата видимо оставя след себе си огромен брой жерт- 

ви и пациенти, изложени на радиоактивно облъчване, втората 

до този момент официално не е станала причина за нито един 

смъртен случай (за разлика от многобройните жертви от гигант- 

ските вълни цунами) или пациент. Дискурсът за първата има 
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визуална и историческа вещественост, докато този за втората е 

обвит във футуристична и предсказателна призрачност. В едно 

от есетата си след катастрофата „11 март“ Ое Кензабуро пише: 

„Трябва да се страхуваме по-скоро от появата на бълващата ра- 

диоактивни пламъци националистическа Годзила!“14, където 

въпросната Годзила е чудовище, чиято поява е предсказвана за 

бъдещ момент. 

За Ое тази „националистическа Годзила“ е олицетворение 

на властта на десницата в Япония. Но погледнато поне като фе- 

номен, онова, което днес най-много се доближава до образа на 

Оевата „националистическа Годзила“, е диктаторът (макар и да 

не зная дали Ое би се съгласил с това) на японската съседка Се- 

верна Корея (политическият модел „Армията – на първо място“ 

на тази държава, която до Втората световна война е колония на 

Япония, изглежда като незаконно дете на едновремешния япон- 

ски „милитаризъм“), която с гордост тръби, че се е превърнала 

в „ядрена сила“, провеждаща експерименти с водородни бомби. 

И така, поведението на този диктатор предателство ли е към 

Хирошима и Нагасаки? Ако попитаме самия него, той вероятно 

би настоявал, че тъкмо напротив, то стъпва на урока, научен 

от Хирошима и Нагасаки. Това е логиката, според която, ако 

по онова време Япония бе разполагала с ядрени оръжия, двата 

града може би нямаше да бъдат бомбардирани. Разбира се, тази 

логика е, така да се каже, най-малкото ирационална и налудни- 

чава, но изглежда, че за много хора дори и днес заплахата от 

ядрена експлозия не е нищо повече от предсказателна приказка 

за чудовища. 
Фикционалното чудовище „Годзила“ е страшилище, поя- 

вило се в японския филм със специални ефекти15 от 50-те годи- 

ни, което в резултат на експерименти с водородни бомби извед- 

нъж мутира до гигантски размери, излиза от морето и напада 

Токио, сеейки разруха по пътя си. Този филм стана голям хит 

 
14 Из „Сборник с определения“, в. Асахи, 20.07.2011 г. 
15 Режисьор – Хонда Иширо, дата на представяне на филма – 03.11.1954 г. 
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в Япония и оттогава е преправян многократно, но най-новата 

му версия, „Шин16 Годзила“17, която излезе миналата година, 

очевидно е произведение, взело предвид събитията от Голямото 

бедствие в Източна Япония. Във филма Годзила сваля посред- 

ствения правителствен самолет, в който лети министър-предсе- 

дателят, а след като унищожава Токио (кадри от Императорския 

дворец не са дадени), тя е спряна от група от млади правител- 

ствени служители и учени, със съдействието на японските сили 

за самоотбрана, които успяват да инжектират в тялото ѝ съсир- 

ващо кръвта вещество. Филмът обаче свършва там, където се 

разбира, че това е само временна мярка. Идеята, че тази Годзила 

е метафора за разтопилите се реактори във Фукушима, често се 

споменава. И чувствителните японски зрители навярно съпос- 

тавят хората, агонизиращи в опитите си да спрат Годзила, със 

спомена за онези от правителството и електроснабдителните 

компании, които по време на аварията се въртяха отчаяно във 

всички посоки, неспособни да спрат електроцентралата. 
Заслужава си да се обърне внимание на факта, че режи- 

сьорът на този филм е именно Анно Хидеаки, който през 1995 г. 

напълно преобърна разбирането за японските субкултури от 

това време с телевизионната си анимация „Евангелион от Но- 

вия век“18. „Евангелион“ е история за млади момчета и моми- 

чета, които в хода на битките, които водят от вътрешността на 

хуманоидната бойна машина „Киборг Евангелион“, постепенно 

губят разсъдъка си и сраствайки се с „Евангелион“, в един мо- 

мент започват да буйстват. Начинът, по който тези роботи са 

обозначавани със серийни номера, съответно № 1, № 2, № 3, 

прилича точно на начина за означаване на атомните електро- 

централи и когато се разтопи АЕЦ „Фукушима“, аз неминуемо 

се сетих за това аниме. В известен смисъл то дори изглежда 
 

16 Тази дума е написана без йероглиф, което позволява свободната ѝ интер- 

претация. Би могло да става дума за „нова“, „божествена“ и др. – Б. пр. 
17 Филмът е представен на 29.07.2016 г. 
18 Всички 26 епизода на сериала са прожектирани по Токийската телевизия 

(TXN) от 10.04.1995 до 27.03.1996 г. 
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сякаш предсказа ядрения инцидент. И общото между „Еванге- 

лион“ и „Шин Годзила“ е в позицията, че опит за изход от кри- 

зисния момент се прави не чрез възстановяването на национал- 

ната общност, а чрез мобилизирането на малък героичен елит. 

В тези творби се наблюдава някакъв вид омраза към широките 

маси и недоверие към общността, и навярно именно в това се 

крие причината „Шин Годзила“ да не предизвика толкова го- 

лям интерес, колкото излезлия по същото време филм „Твоето 

име“19 (тази творба заменя „вълната цунами“ с падащ метеорит 

и описва възстановяването след кризата). 

Независимо от това може да се каже, че „Шин Годзила“ 

успява да опише атмосферата в японското общество след бед- 

ствието по-точно от Ое Кендзабуро. Във филма има една сцена, 

в която, за да победят Годзила, премиерът нарежда да се моби- 

лизират Японските сили за самоотбрана. След края на Втората 

световна война Япония преминава към демократично управле- 

ние и по силата на чл. 920 от Конституцията се отказва от военни 

действия, но след Голямото бедствие в Източна Япония, както 

никога досега, се засилват движенията, лобиращи за реформи- 

ране на Конституцията и за признаване на Японските сили за 

самоотбрана, разглеждани в чл. 9 като незаконното дете на дър- 

жавата, за армия с официален статут. Заплахата на онази „Го- 

дзила“ на име Северна Корея е история за призраци, поощрява- 

ща именно това. В наши дни всеки път, когато Северна Корея 

изстрелва ракети, които прелитат над Япония и се взривяват в 

Тихия океан, в Япония се вдига много шум, като се сигнализира 

с предупредителни съобщения. Това действително е образът на 

19 Режисьор – Шинкай Макото, дата на представяне на филма – 26.08.2016 г. 
20 Чл. 9 от Конституцията на Япония гласи следното: „Стремящ се искрено 

към международен мир, основан на справедливост и ред, японският народ 

завинаги се отказва от войната като суверенно право на нацията и заплаха- 

та или използването на сила като средство за решаване на международни 

спорове. 

За да се постигне целта на предходната алинея, никога няма да се поддър- 

жат сухопътни, морски и въздушни сили, както и друг военен потенциал. 

Правото на състояние на война на държавата не се признава“. 
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една изплашена от призрак Япония, но рано или късно сигурно 

ще свикнем и с това. Това обаче не означава, че точно в този 

момент няма да се случи катастрофа, както става в приказката 

„Лъжливото овчарче“. 

Дотук, служейки си с няколко примера от литературата и 

филмовото изкуство, се опитах да придам смисъл на описаното 

в тях преживяване на „11 март“, като проследих следните три 

посоки на разглеждане: 1) възстановяването на традиционната 

японска общностна връзка, или „кидзуна“, през препратката 

към загиналите в бедствия хора; 2) препотвръждаването/обно- 

вяването на следвоенната демокрация, през препратката към 

жертвите от Хирошима и Нагасаки; 3) откъсването от следво- 

енната демокрация, през препратката към предвещаваната бъ- 

деща поява на чудовища. Нито една от тези посоки на разглеж- 

дане не обхваща в достатъчна степен опита от „11 март“. Това 

е така, защото самият той е с качествата на призрак. Той може 

би изобщо не съществува. Ето например за „животните“ ката- 

строфата с радиоактивното замърсяване от ядрения инцидент 

изобщо не е фактор, доколкото тя е невидима. Говори се, че 

след инцидента с Фукушима в забранените за достъп околнос- 

ти на електроцентралата и до днес се размножават диви жи- 

вотни (като мишки, глигани и др.), а в близките морета количе- 

ството риба се е увеличило. Тези животни също понасят ефекта 

на радиацията, но нямат съзнание за това и дори изглежда ся- 

каш в отсъствието на своя естествен враг, човека, си живеят 

съвсем спокойно. От рационална гледна точка това, разбира се, 

е пълен абсурд, но без диалога с подобен род абсурди ние не 

бихме могли да мислим катастрофата.21 Това изглежда свър- 

зано и с абсурда да се посветим на разработването на ядрени 

оръжия и изграждането на атомни електроцентрали с цел да за- 
 

21   След катаклизъма от 11 март Каваками Хироми адаптира старата си творба 

„Бог“ (1994) и написа „Бог 2011“ (сп. Гундзо, 2011, бр. 6). Там тя разказва 

фантастична история от света след ядрения инцидент, в която една мечка, 

обгърната отвсякъде от радиация, но крайно незаинтересувана от това, изли- 

за на среща с жена, която пък е силно притеснена от нивата на радиацията. 
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щитим държавата, без да разбираме опасността от радиоактив- 

ността например, или обратното – с абсурда да продължаваме 

да съществуваме в напълно беззащитно състояние, следвайки 

дословно написаното в чл. 9 от Конституцията. С абсурда да 

не познаваме катастрофата и този да я познаваме, абсурда да 

не вярваме в нейното съществуване и абсурда да вярваме – по 

отношение на всичките тези абсурди, на различни нива и с раз- 

лично съдържание, не трябва ли, питам се, японската литерату- 

ра да прояви малко повече въображение? 

 

Превод от японски: Мартина Недялкова 
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ЮБИЛЕИ: Джоузеф Конрад 

 

 
Любовта като мъка. 

Отношенията между жени и мъже 

в прозата на Конрад 

Моника Малеса-Дрохомирецка 

 

Във виждането на Конрад за любовта Ерос и Танатос се пре- 

плитат.1 Любовта към жената се свързва със страдание, а дори 

и с унищожение. Неосъзнатият страх от това може да обясни 

пасивността на героите на Конрад или тяхното нееднозначно, 

изпълнено със съмнения и недоверие държание към жените. В 

анализираните произведения неведнъж се появява мотивът за 

потапянето, поглъщането от завладяващото чувство, чак до из- 

губването на собственото Аз: 

Реноар винаги е бил тих човек. Но силата на обаянието го изтръг- 

на от собствената му природа така напълно, че с голямо усилие 

защитаваше останалото му вродено спокойствие. Връщаше се от 

нея на палубата на шхуната изтощен, съкрушен, разтърсен, сякаш 

след някакво изтънчено мъчение2. 

Лингард (The Rescue / Избавление) е безразличен към 

света, неговото Аз е победено, той губи своята енергия и же- 

лание за действие. Мосю Жорж (The Arrow of Gold / Златната 
 

1 D. Erdinast-Vulcan също обръща внимание върху присъствието на този 

мотив, виж: The Strange Short Fiction of Joseph Conrad, Oxford University 

Press, Oxford, 1999, p. 169. 
2 J. Conrad, Within the Tides – Planter of Malata, Cambridge University Press, 

Cambridge 2012, p. 36. 
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стрелa), преживявайки пълното, духовно сливане с любимата, 

усеща дискомфорт, който произлиза от това: 

 
Не зная къде завършвам аз, а къде започвате Вие. Вие проникна- 

хте в моето сърце, в моите вени, в моя мозък3. 

 

Поручик Реал (The Rover / Корсар), отдавайки се на ласки- 

те на жена, усеща, че губи чувството си за реалност: 

 
(…) сякаш тази неподвижна тишина беше изпълнила цялата все- 

лена чак до най-далечните ѝ граници. Мисълта „Умирам ли?“ 

прелетя в тази тишина и изчезна […]4
 

 

Гаспар Руиз (The Set of Six / Шест истории) обожава своя- 

та жена, потапяйки се в чувствата си към нея: 

 
[…] колкото пъти говореше, той я гледаше с очаквателно, изпъл- 

нено с напрежение внимание, сякаш забравяше за целия свят и за 

собственото си съществуване5. 

 

Дори когато повествователят само с едно изречение спо- 

менава любовната драма на Д’Алкасер (Избавление), той въ- 

вежда стилистиката на дворцовата любов – ослепителните 

достойнства на любимата събуждат неговото страстно и дис- 

кретно обожание6 (к. м., M. Др.). 

Дали идеализирането, а понякога – както в случая с же- 

ната на Гаспар Руиз – демонизирането на жената, може да бъде 

обяснено само като стилистична игра? Дали това е инструмент 
 

3    J. Conrad, The Arrow of Gold, T. Fisher Unwin LTD, London, 1925, p. 212. 
4     J. Conrad, The Rover, J. M. Dent & Sons, LTD. London, Toronto, 1925, 

р. 221–222: […] прегърна го с цялата си сила […] Обгърна го такава ти- 

шина, че сякаш изпълваше цялата вселена. Умирам ли? – изскочи от дъл- 

бините на душата му […]. 
5 J. Conrad, A Set of Six – Gaspar Ruiz, Doubleday, Garden City, Page & Co NY, 

1925, p. 50. 
6     J. Conrad, The Rescue, J. M. Dent, Paris, 1920, p. 115. 
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за ирония, който позволява да се дистанцираме от темата, а 

също и – както смятат някои изследователи – отбягване, начин 

да се избегне плътското у героите? Жената не се страхува от 

любовта, смело признава своите чувства, понякога като Арлета 

(Корсар) успява да върне към живота мъжа, затворен в себе си 

и изгубил доверие към хората. Инстинктивно и несъзнателно го 

омайва и въздейства на сетивата му. Но поручик Риал се брани 

от любовта. Обгръща го вълна от вътрешно възмущение, когато 

осъзнава, че Арлета не му е безразлична. Обвинява се за своята 

слабост и за това, че се поддава на страстта, която го унижава. 

Дори започва да мисли за самоубийство. Обещава си да заоби- 

каля дома на Арлета. Обаче не издържа на напрежението, което 

предизвиква в него това събудено чувство и отново се появява 

в Ескампобар. Налага си въздържание: Арлета трябва да остане 

недостижима: 

 
[…] Строгостта му служеше за броня и заради прекалената си 

предпазливост рядко хвърляше поглед към Арлета, страхувайки 

се да не би да забележи7. 

 

Дори тогава, когато вече знае, че е обект на страстна лю- 

бов, му се струва, че желанието, което нараства в него е нещо 

недостойно, а едновременно с това усеща, че има все по-малко 

сили да му се противопостави. Когато накрая свиква с това чув- 

ство, отново има усещането, че е напълно загубен: 

 
Музиката на нейния глас го пренасяше в неземен свят и той не 

усещаше собствената си личност.8
 

 

Това състояние на очакване, на откъсване от действител- 

ността упоява, но едновременно с това е болезнено, усеща се 

като дискомфорт, води до меланхолия, лишава от енергия, от 

вътрешна издръжливост: 
 

7      J. Conrad, The Rover, p. 212. 
8      Ibidem, p. 218. 
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Пътят пред мен беше ясен, но Ви видях на него и паднах духом9. 

 
В това горчиво признание на Лингард (Избавление) се усе- 

ща и огорчение. Сякаш обвинява Едита или съдбата, която я 

изпраща при него, за слабостта и немощта, която го завладя- 

ва. Мъжете желаят жените и едновременно с това се пазят от 

тях. Конрад обръща ролите. Жените поемат инициативата, те 

омайват, но също така планират и управляват чувствата. Това 

се случва и в историята за Фрея и Джаспър (Freya from Seven 

Islands / Фрея от Седемте острова), Хейст и Лени (Victory / 

Победа), Гаспар Руиз и неговата жена, Айсах и Петер Уилямс 

(Outcast of Islands / Изгнаникът от островите). 

Конфликтът, който лежи в основата на отношенията меж- 

ду жената и мъжа, произлиза от различията между двата пола. 

Жената зависи от половото влечение, нейният дълг е даването 

на живот, а мъжът е зрител, стоически наблюдаващ борбата на 

природните сили. Родерик Антъни (Chance / Съдба), възпитаван 

от деспотичен баща, лишен от топлина и сърдечност в родния си 

дом, е емоционално осакатен. Няма доверие на хората и не може 

да им разкрие своите чувства. Няма никакви връзки с жени – от 

всякакви взаимоотношения с хора бяга в морето. И ако не беше 

сблъсъкът с драмата на Флора – изоставена от всички, измъчена 

и унизена жена, – вероятно би останал в своята черупка. Още 

по-трудно би захвърлил тази черупка Адолф Верлок (Тайният 

агент), който се характеризира с тромавост, вродена леност и 

апатия. Държанието на тайния агент вкъщи в сравнение с роля- 

та, която играе в света на анархистите, е съвсем различно – отбе- 

лязва Трейси Джордан.10 Неговият глас, който събужда доверие 

и който звучи гръмко по време на митингите, вкъщи губи своята 

сила, не намира отзвук в личния му живот. Верлок е мълчалив, 

сдържан. Не съумява да спечели симпатиите на жена си, не умее 

да я привлече. А въпреки че не изглежда така, Уини не му е без- 

9      J. Conrad, The Rescue. 
10 T. Jordan, Conrad`s “The Secret Agent”: Kids, Chaos and Cannibalism, 

Conradiana, t. XIX, № 1/1987, р. 65. 
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различна. Както пише изследователят, жена му за него е свята, 

тайнствена, недостъпна (sacred, mysterious, untouchable)11. Тя е 

важна за него, от нея зависи емоционалното му равновесие. А 

той е като зависимо от нея дете, обаче не умее да покаже своя- 

та привързаност. Една вечер неумело се опитва да предизвика у 

Уини съчувствие към себе си. „Не се чувствам добре тези дни“ – 

оплаква се той на жена си. Това въобще не впечатлява Уини – тя 

реагира както обикновено по повърхностен, рутинен начин и за- 

почва да произнася монолог за Стиви. Тайният агент на значимо 

посолство е принуден да си съперничи за симпатиите на жена си 

с нейния брат – да „изтръгне“ за себе си доказателство за ней- 

ната любов или поне да предизвика някакъв интерес. Обаче без- 

различието на Уини оставя Верлок с неговия страх и пустотата 

на тъмната нощ. Дори изправен пред смъртта на Стиви той се 

опитва да поддържа мита за мъжката независимост и грубост: 

старае се да бъде както мъж, така и дете на Уини – без да успява 

в нито една от тези роли, заключава Джордан. 

Фиаското на опитите, които предприема Верлок, и впо- 

следствие неговата самота, може би произлиза от това, че – как- 

то пише Мария Янион – мъжете искат да бъдат деца на своите 

жени, но това желание си противоречи с наложилия се стереотип 

за мъжествеността. Попаднали са в капана на общоприетото. 

Показателен е и изборът, който прави Джовани Батиста Фи- 

данца (Nostromo / Ностромо). И двете дъщери на Джорджо Гари- 

балди са влюбени в него. Той е подвластен на техния чар, дори из- 

глежда, че му въздейства по-голямата от тях – Линда. Обаче скоро 

осъзнава, че се плаши от нейния темперамент, импулсивност: 

[…] с нейното напрегнато, пламенно бледо лице, енергична, ця- 

лата жар и думи […] изпълваше Ностромо с дълбоко недоверие12. 

Каргадорес няма доверие на жена, която трудно може да 

бъде укротена: 

11   Ibidem, р. 66. 
12 Дж. Конрад, Ностромо (прев. Христо Кънев), Съчинения в пет тома. Т. 2, 

Варна, Г. Бакалов, с. 451. 
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Предчувстваше, че тази любов ще бъде бурна, взискателна, из- 

пълнена със съмнения, безкомпромисна – като нейната душа13. 

А колко по-спокоен и безконфликтен изглежда животът с 

Жизел: 

[…] с русата си, но топла хубост, с привидното спокойствие на 

натурата си даваше надежда за покорство (…) разпалваше страст- 

та му и уталожваше страховете за бъдещето14. 

Предвидимостта на Лиза, нейното добродушие, готов- 

ността ѝ да се подчинява водят до това, че Ностромо се отрича 

от страстната любов на Линда. Безстрашен в борбата, излизащ 

като победител от много опасни ситуации, Ностромо се плаши 

от любовта – бурно, страстно чувство. Страхува се от настъ- 

пателността на жената и нейната независимост. С този избор 

Ностромо се вписва в буржоазния стереотип, предполагащ до- 

минираща роля на мъжа и покорство на жената във взаимоот- 

ношенията между двата пола. В неговото отношение намира 

потвърждение мнението на Седрик Уотс, който пише за страха 

от любовта на героите на Конрад, за това, че те се плашат от 

чувствата, чиято цена е спокойствието на душата. 

За амбивалентната природа на любовта си дава сметка 

Мосю Жорж. От мига, в който осъзнава, че обича Рита, той вече 

изобщо не е щастлив: „Тази любов унищожаваше, помрачаваше 

всичко“15. Дори не е сигурен дали това е любов, а може би е 

само илюзия? Сравнява себе си, когато ѝ е отдаден, с изповяд- 

ващ някаква „жестока вяра, която налага мистичното бреме на 

недостижимото съвършенство, отнемайки на вярващите свобо- 

дата и земното щастие“16. 

Съкрушен и унизен се чувства Ортега, неин далечен род- 

нина, познат на Рита още от детството, когато прекарва дните си 

на планинските поляни. Той е завладян от Рита. Желае я и я не- 

13   Ibidem, с. 451. 
14  Ibidem. 
15 J. Conrad, The Arrow of Gold, p. 152. 
16   Ibidem, s. 156 / p. 130. 



231  

навижда. Ту я уверява пламенно в своите чувства: „Рита, знаеш, 

че не мога да живея без тебе. Не съм жив. Това не е живот“; ту 

произнася „цяла тирада със странно нежни, понякога детински 

прякори“; ту отново, когато не получава никакъв отговор, въз- 

кликва отчаяно: „О, ти умееш да измъчваш човека, ти, изгоряло 

от слънцето, зло, рошаво дяволче! Запомни, че всичко в теб е 

отвратително: и твоите очи, и твоите устни, и твоята коса, а ця- 

лото ти тяло е студено и злобно като на змия. Осъждам те цяла- 

та, от главата до петите“17. Въпреки произнесените обиди изис- 

ква от нея да стане негова жена така, както е обещала. Трагико- 

мичното изразяване на толкова крайни чувства се случва през 

нощта, до вратата на стаята на Рита. Мъжът я умолява да му от- 

вори. Като отговор чува накрая само нейния презрителен кикот. 

„Е, кажи, нима не е роден, за да му се присмиваш?“ – пита тя 

риторично Жорж. А той, въпреки предишната си антипатия към 

този човек, осъзнава, че разбира неговата мъка. В гротескното 

избухване на Ортега „усещаше толкова ужас, страст и истина, 

че биха могли да поместят планини“18. В образа на Рита, в ней- 

ното превъзходство и презрение, както и в унизителните молби 

на Ортега за пореден път се проявява клишето за femme fatale – 

жестока, студена красавица, която довежда мъжа до лудост и го 

унижава. 

Когато обаче мъжете живеят с илюзии, може да очакват 

остър упрек, като този, който чува Разумов от София Антоновна 

(Under Western Eyes / В очите на Запада): „Бъркате щастието 

със заслугата […] Такава е мъжката природа. Вие мъжете заслу- 

жавате присмех и съчувствие заради склонността си да живеете 

с детински илюзии чак до смъртта си“. В допълнение на това 

опитната революционерка, продължавайки характеризирането 

на мъжете, упреква младия си колега, че „е като другите мъже – 

капризен, самовлюбен и плашещ се от маловажни неща“19. 
 

17    Ibidem, s. 342 / p. 303. 
18    Ibidem, s. 342 / p. 304. 
19 J. Conrad, Under Western Eyes, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 

p. 127–128. 
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В Съдба повествователят също подчертава противоречия- 

та при мъжете: „В мъжката природа, дори най-бруталната, има 

известна деликатност, която ги спира“. Повтаря това определе- 

ние, противопоставяйки на алчността и жестокостта на Елиза – 

гувернантката на Флора – скрупулите на нейния приятел Карол: 

„А въпреки това в него, въпреки унижението, се беше запазила 

следа от мъжката му деликатност, известно уважение“. 

Може да бъде забелязано определено изместване на акцен- 

тите, „снабдяването“ на мъжките образи с „женски“ черти. Амби- 

валентност на поведението може да бъде забелязана и в образите 

на Зу Файн, Наталия Халдин и София Антоновна, за което ще 

стане дума по-нататък. Карол е защитен донякъде от повествова- 

теля, отвращението от неетичното поведение пада върху Елиза. 

Дафне Ердинаст-Вулкан стига до извода, че сблъсъкът на 

мъжката правота с женския фалш характеризира приетата от 

Конрад опция, в която наблюдава жените и мъжете.20 Да доба- 

вим, че за тази опция става дума основно при описанието на 

съпружески двойки, при които женските образи съсредоточават 

в себе си много негативни черти, които едновременно с това се 

комбинират с прагматизъм и житейска находчивост. 

Все още се смята – пише Ийв М. Уитакър – че светът на 

Конрад е организиран, доминиран и определен от мъжете.21 

Конрадовите повествователи в покровителствени коментари за 

откъсването на жената от действителността, за женската „приро- 

да“ повтарят мисълта, изразена от Марлоу в Сърцето на мрака: 

Странно как жените не разбират истината. Те живеят в своя 

собствен свят и нищо друго не прилича на него. Този свят е пре- 

калено красив и ако те трябва да го изградят, той ще рухне преди 

първия залез22. 
 

20 D. Erdinast-Vulcan, The Strange Short Fiction of Joseph Conrad, Chapter 5 

Addressing to Woman, p. 157. 
21 Eve M. Whittaker, Amy Foster and the Blindfolded Women, Conradiana, vol. 

39, № 3/2007, р. 252. 
22 Дж. Конрад, Сърцето на мрака (прев. Григор Павлов), Съчинения в пет 

тома. Т. 1, Варна, Г. Бакалов, 1985, с. 292. 
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Сякаш въпреки това мнение изследователката смята, че 

Конрад в няколко свои произведения дава да се разбере, че же- 

ните успяват да окажат значително влияние върху хода на съби- 

тията.23 Именно Арлета връща вярата на поручика в любовта. 

Лена така очарова Хейст, че започва да действа против призна- 

тите до този момент принципи. Златокосата Фрея подчинява 

трима мъже: баща си, Алън Джаспър и поручик Хемскерк. Това 

са само някои от многобройните примери. Жените вземат реше- 

ния, а мъжете ги реализират в действие. Питър Хейс споделя 

това мнение само донякъде: 

В най-добрия случай можем да кажем, че женският хуманизъм и 

оптимизъм може да вдъхнови активните мъже за велики действия 

или поне да ги спре да извършат страшни неща24. 

 

Едновременно с това критикът смята, че Конрад еднознач- 

но се отъждествява с изказванията на Марлоу в Игри на съд- 

бата, които съдържат презрение към жените. В светлината на 

прозата на Конрад е трудно обаче да бъде защитено едно такова 

радикално мнение. Тя по-скоро ни кара да си направим извода 

за нееднозначното, изпълнено с колебания и обрати отношение 

на повествователя на Конрад към героите. 

 
* * * 

Образът на отношенията между жените и мъжете в прозата на 

Джоузеф Конрад отразява главно чертите на неговото отноше- 

ние към света. То се характеризира с напрежение, произтича- 

що от желанието да се обединят противоположностите: вярата 

в човека със скептицизма, дори песимизма. Старае се да каже 

нещо за отношенията на жените и мъжете, което не се помества 

изцяло във всекидневното мнение и се изплъзва от общопри- 

23 Eve M. Whittaker, Amy Foster and the Blindfolded Women, s. 251. 
24 P. Hayes, Conrad, Male Tyranny and the Idealization of Women, Ariel, A Review 

of International English Literature, 28/3/1997, с. 107, 109, по: E. M. Whittaker, 

Ibidem, s. 250. 
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етото. Привързан към романтическото наследство обаче, той се 

опитва иронично да се дистанцира от него. Затова и образът на 

жените и мъжете в прозата на писателя не е еднозначен. Една 

от основните му отличителни черти е амбивалентният образ на 

мъжете. Често се отличават с пасивност към жените, произлиза- 

ща от несигурността и страха от женската стихийност, сексуал- 

ност и непредвидимост. Едновременно с това те са изпълнени с 

желание, което се облагородява от идеализацията на жените. Тя 

налага дистанциране и резервираност, които улесняват потиска- 

нето на страстта. Утвърдената от традицията визия за мъжест- 

веността по времето на Конрад очевидно привилегирова моде- 

ла на решителния и доминиращ мъж. Писателят нарушава тази 

стилистика, открива – както пише Уотс – „мъжките страхове и 

ограничения“25. 
Зависимостта от потисническите стереотипи за мъжестве- 

ността, произтичащото забъркване в тях и трагичните послед- 

ствия са само част от образа. Представянето на тези явления 

е значителен прелом в общоприетия образ на мъжествеността. 

Разкрива черти и образи, за които не е говорено официално 

и които са пропускани, тъй като не са отговаряли на приетия 

тогава модел. 

В описанието на жените няма такъв прелом, въпреки че в 

някои произведения, като например В очите на Запада, Конрад 

се опитва да премахне пасивността и тяхното подчиняване на 

мъжете, типични за викторианската традиция. Обаче като цяло 

тяхното описание си остава подчинено на общоприетото. Же- 

ните са противопоставени на мъжете, полът все така е основен 

критерий при описанието им. Водеща черта на героините е ин- 

стинктът, той ръководи техните действия. Интелектът и мисле- 

нето са приписвани на мъжете. Главният атрибут на жените си 

остава женствеността. Както Марлоу, така и другите повество- 

 
25 C. Watts, цит. съч., с. 182. Героите, които не могат да бъдат причислени към 

този образ, като безпощадния Хемскирк, безстрашния Пейрол или щастли- 

во влюбения Дейн Марула, са много малко. 
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ватели ценят тази черта най-много. Надяват се, че тя ще спре 

амбициите на жените за еманципация.26
 

Оставайки под влиянието на романтическата традиция, 

Конрад идеализира жените. Много от тях са подобни на статуя, 

божествено красиви – студени богини. Сякаш писателят се за- 

труднява да създаде образ, в който жената би била партньорка 

на мъжа. Сред образите има неземно красиви жени и изкусител- 

ки (Айсах, Фрея), феминистки, представени с иронична снизхо- 

дителност (Зу Файн), или жени, служещи на идеята, представе- 

ни със състрадателно съчувствие (Текла). Сред тях няма жени, 

които да са равнопоставени на мъжете, които съумяват да се 

справят с предизвикателствата на живота. 

За човек, който е свикнал с установените традиционни роли 

на благородника, какъвто до голяма степен остава Конрад, амби- 

циите за еманципация на жените са голямо предизвикателство. 

Въпреки че осъзнава неизбежността на промените, той се плаши 

от тях. Доказателство за това е наситеното с ирония повествова- 

ние на Игри на съдбата и присъстващата в романа ясно изразе- 

на резервираност към феминизма. Подобна дистанция запазва 

повествователят спрямо житейското отношение на Уини Верлок 

и извършеното от нея убийство. Писателят въвежда също обра- 

за на femme fatale, който е литературно съответствие на възгле- 

дите на епохата, в която живее, свидетелстващи за презрението 

към жената. Показателно е съвпадението на някои изказвания на 

Марлоу в Съдба, на повествователя в Тайният агент, на Ортега 

в Златната стрела, на женевския учител от В очите на Запада 

и на други образи с възгледите на Ницше, Стриндберг и дори на 

Вайнингер, които не признават, че жената притежава характер и 

интелектуални склонности, обвиняват я за разрушителното вли- 

яние върху мъжете. Във всички истории, разказани от Конрад, 

в които мъжът става „жертва“ на своята страст към жената, се 

вижда тази следа на презрение към жените. 
 

26 В тази посока е изказването на Марлоу за женствеността в: J. Conrad, 

Chance, Methuen & Co Ltd., London, 1915, p. 77. 
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* * * 

Върху начина на представяне на отношенията между жените и 

мъжете оказва влияние изпълненото с противоречие отношение 

на Конрад към света и човешката природа. В него се усеща по- 

стоянно напрежение между одобрението и скептицизма. То „се 

предава“ и на героите, като пречи на тяхното разбирателство. 

Светът на жената и светът на мъжа са различни, далечни, при- 

вличат се и се отблъскват. Любовното удовлетворение е само 

илюзия за единство. Може само да накара героите да осъзна- 

ят делящата ги пропаст и да задълбочи самотата. Конфликтът 

между мъжествеността и женствеността не намира своето ре- 

шение и завършва с поражението на героите27. Причините за 

това са многобройни. Произлизат от различията между двата 

пола, а също така от натиска на общоприетите норми, както и от 

самата същност на живота – от неговия непреодолим трагизъм. 

И точно тази черта на съществуването, която е съществена от- 

личителна черта на света на Конрад, представлява своеобразно 

предизвикателство за героите. Те го приемат, търсейки отчаяно 

последните ценности, които биха оправдали съществуването на 

света. Започват една „нечовешка игра, в която абсурдът, надеж- 

дата и смъртта си разменят реплики“28. 

 

Превод от полски: Стелиана Александрова 

 
 

Преводът е направен по: Monika Malessa-Drohomirecka, 

Konwencje, stereotypy złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie 

Josepha Conrada (Конвенции, стереотипи, илюзии. Отношениета 

между мъже и жени в прозата на Джоузеф Конрад), Wydawnictwo 

Universitas, 2017. 

 
 

27 P. Kirchner, Conrad: The Psychologist as Artist, Chapter V: The Sexualized Self, 

Oliver & Boyd, Edinburgh, 1968, p. 166. 
28 A. Камю, Митът за Сизиф и други есета (прев. Пенка Пройкова, Венелин 

Пройков), София, Народна култура, 1982, с. 107. 
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Тайните на Конрад 

Робърт Хампсън 

 

Въведение 

 
Животът на Конрад, както и на всеки от нас е пълен с тайни. 

Съвсем очаквано голяма част от тях са свързани с неговия емо- 

ционален живот. От смъртта на Конрад са изминали осемдесет 

и пет години1, като през това време бяха разкрити много под- 

робности от неговия житейски път посредством образцовата 

изследователска дейност на Ханс ван Марле2, който показа на 

няколко поколения конрадисти колко много информация може 

да бъде изровена от архивите, а също така благодарение на про- 

учванията, съпътстващи подготовката за публикуване на „Съ- 

браните писма“ на Конрад, и на усърдния труд на няколкото 

негови биографи. И все пак, макар много неща да са излезли 

наяве, още много други все още остават забулени в мрак. 

Така например в „Бележка на автора“ към „Ностромо“ 

при описанието на прототипа на героинята Антония Авелянос 

Конрад се позовава на спомена за своята „първа любов“. Той 

си припомня как „ние, неколцина високички ученици, другари 

на двамата ѝ братя, боготворяхме тази девойка, сама току-що 
 

1    Конрад умира през 1924 г. – Б. пр. 
2 Роден в Холандия през 1922 г. като Адрианус ван Марле. Първата от 

множеството му статии, посветени на Джоузеф Конрад, излиза през 1960 г. 

През 1996 г. е удостоен с почетно членство от Британското дружество 

„Джоузеф Конрад“. – Б. пр. 
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излязла от училището, как тя бе за нас знаме на вяра, за която 

всички бяхме родени, но това знаме само тя знаеше как да дър- 

жи високо, с непоклатима надежда!“3 Подобен персонаж се по- 

явява за кратко и на страниците на The Arrow of Gold („Златната 

стрела“). В „Бележка на автора“ към The Arrow of Gold Конрад 

твърди, че за основа на романа служи истинска случка от ми- 

налото на неговия автор. След това обаче в „Първа бележка“ 

фикционалният редактор на „ръкописа“, върху чиято основа е 

изграден романът, говори за жената, за която е предназначен 

оригиналният ръкопис, като за „приятелка на писателя от дет- 

ските му години“ и цитира негово писмо до нея, в което той 

описва двамата като „големи другари“: „Повече другарувах с 

теб, отколкото с твоите братя“I*. Изглежда, че това е препратка 

към същата млада жена и същия спомен. Ако Конрад наистина 

е изпитвал такава привързаност към млада жена, той не я крие 

от никого. 

Истинските проблеми обаче започват, когато се опитаме 

да идентифицираме въпросната жена и точните обстоятелства 

около нея. Фредерик Карл отбелязва, че през 1871 г., когато 

Конрад посещава училището с пансион на Лудвик Жоржон в 

Краков, той живее в една къща заедно със семейство Таубе, със- 

тоящо се от четирима братя и две сестри, като се предполага, 

че Конрад е бил влюбен в една от сестрите, Янина, и по-късно 

е водил кореспонденция с неяII. Подобно обяснение, изглежда, 

съответства на обстоятелствата, за които се намеква в двата 

текста на Конрад. Карл обаче остава скептичен по отношение 

на възможността по това време да е имало „каквато и да било 

силна страст, нежели любовна връзка“ (Karl, 101). Зджислав 

Найдер окончателно разбива мита за романтичното увлечение 

между двамата, като посочва, че макар по-късно през живота си 

Конрад да поддържа епистоларна връзка с Янина, към момента 

на неговото отпътуване от Краков тя е едва осемгодишна.III Най- 

* Всички бележки, означени с римски цифри, са на автора – Б. пр. 
3      Дж. Конрад, „Ностромо“ (прев. Христо Кънев), София, Народна култура, 

1971, с. 76. – Б. пр. 



239  

дер обръща внимание на факта, че приятелският кръг на Конрад 

по това време включва „малко по-възрастните от него Каролина 

Таубе и Офелия Бушцинска, както и някоя си г-ца Цезарина, 

годеницата на университетски професор“, а също и че „всички 

ученици в пансиона на Жоржон въздишат по прелестната г-ца 

Вижиковска, която живее у семейство Таубе“, но е принуден да 

заключи, че „първата любима“ на Конрад не може да бъде назо- 

вана с точност (Najder, 40–41). 

Карл отбелязва, че впоследствие, когато през септември 

1873 г. Конрад бива изпратен в Лвов в училище за сираци на 

полски патриоти, ръководено от неговия втори братовчед Ан- 

тони Сирочински, той започва да флиртува с дъщерята на Ан- 

тони, Текла, поради което изказва предположението, че Текла 

е прототипът на жената, към която се обръща повествователят 

в The Arrow of Gold. В ръкописа на „Първа бележка“, който се 

съхранява в Йейлския университет, в един от абзаците, който 

по-късно отпада от публикувания текст, авторът уверява жена- 

та, към която се обръща, че тя не е неговата „първа любов“: „Той 

беше преживял това предишното лято към края на последната 

си ученическа ваканция“. Както отбелязва Найдер, това озна- 

чава, че Конрад изживява своята „първа любов“ не в Краков, 

нито в Лвов, а по време на ваканцията си в Криница през 1873 г. 

(Najder, 41). Паметта е печално известна със способността да си 

съчинява разни неща, а Конрад редовно поправя и фикциона- 

лизира миналото си, когато го преразказва. В този случай той 

съхранява своята тайна, като многократно я излага на показ и по 

този начин създава нещо като покриващ спомен4 или по-скоро 

поредица от покриващи спомени. В процеса на трансформация 

въображението му черпи източници и от множеството прочете- 
 

4 Покриващи спомени (Deckerrinerungen) – запазени в паметта спомени за 

събития от първите 5–6 години от живота на детето, които се отличават 

с особена яркост и изглеждат като че ли незначителни. Благодарение на 

механизма на изместване те сякаш „покриват“ най-съществените спомени 

от детството, които са подложени на изтласкване. Тяхното съдържание 

може да бъде извлечено с помощта на психоанализата. – Б. пр. 
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ни от Конрад книги. Така например Карл посочва, че образът на 

Антония Авелянос е изграден върху героиня на име Антония 

Рибиера от един от източниците, които Конрад използва при на- 

писването на „Ностромо“ – Venezuela („Венецуела“) на Едуард 

Б. Истуик (Karl, 102). Конрад черпи информация от различни 

извори, за да създаде несъществуващата държава Костагуана в 

„Ностромо“ – събирателна представа за страна в Южна Аме- 

рика.IV По същия начин, предполага Карл, и повтаряната исто- 

рия за „първата любов“ е събирателен романтичен мит, в който 

Конрад преплита различни персонажи, в това число може би и 

фикционализирани спомени за своята майка като въплъщение 

на „идеала за полската жена“V. 

Когато говори за A Personal Record („Лични записки“) на 

Конрад, Найдер отбелязва, че „неговите спомени за собствено- 

то му минало не могат да бъдат приемани като документални 

свидетелства: в много от случаите разказът му за определени 

събития се нуждае от корекции, а се срещат също и изненадва- 

щи пропуски“VI. В същото време не разполагаме и с достатъчно 

сведения от други лица относно ранните години от живота на 

Конрад. По онова време не съществува полска държава – тери- 

торията е окупирана и поделена между Австрия, Прусия и Ру- 

сия, – а голяма част от архивите и документите са унищожени 

по време на войните през XX век. Ето защо, както твърди Джон 

Стейп, „знаем твърде малко на брой конкретни неща, свърза- 

ни с образованието на Конрад“ и „смущаващо малко относно 

неговите занимания, емоционално състояние и интелектуално 

развитие“ до заминаването му за Марсилия през 1874 г.VII
 

Животът на Конрад в Марсилия крие своите тайни и на 

свой ред поражда нови митове. Тъй като не разполагам с дос- 

татъчно място, ще спомена само опита за самоубийство, който 

Конрад прави там.VIII Към края на престоя си той изпада в се- 

риозни финансови затруднения и заема от приятел пари, кои- 

то впоследствие проиграва в Монте КарлоIX. След това прави 

опит да се самоубие, като се прострелва в гърдите. Дали оба- 

че наистина е искал да сложи край на живота си, или просто е 
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инсценирал опит за самоубийство, можем само да гадаем. Във 

въпросния ден бил поканил на чай свой приятел и се простре- 

лял малко преди неговото идване. Освен това върху масата бил 

оставил доста услужливо списък с адреси. Колкото до тежестта 

на раната, струва си да отбележим, че когато десет дни по-късно 

неговият вуйчо Тадеуш Бобровски пристига в Марсилия, Кон- 

рад вече се е вдигнал на крака, напълно възстановен. Случката 

още повече се усложнява поради факта, че вуйчото решава да 

прикрие опита за самоубийство с история за дуел, която бива 

възприета и от самия Конрад. Когато синът му Джон вижда бе- 

лезите върху гърдите на своя баща, Конрад му казва, че те са 

резултат от дуел и го наставлява да се научи да се дуелира, на- 

меквайки, че раната е от дуел със саби. Като вариация на тази 

случка в The Arrow of Gold Мосю Жорж и капитан Блънт заста- 

ват един срещу друг за дуел с пистолети. И тук, както и при раз- 

казите на Конрад за „първата любов“, истинската тайна остава 

скрита под измислиците на литературната творба. 
Несъмнено обаче най-голямата тайнственост е свързана с 

областта на секса и сексуалността. Така например в писмо до 

Едуард Гарнет от декември 1896 г. Конрад си спомня с младеж- 

ко лекомислие за „онези стари дни, когато получавах назначе- 

ние на някой кораб и се впусках презглава да преживея колкото 

се може повече емоции на сушата в една кратка вечер, преди да 

се отдам на цяла година тежък труд в открито море“ (CL1, 323). 

Съществува обаче и друго, по-късно писмо до Кристофър Сан- 

деман (от 14 март 1917 г.), където с много светски тон Конрад 

отбелязва: „Изтокът въздейства пленително на белите, или поне 

при мен е така; макар да признавам, че никое източно създание 

досега не е успяло да ме отклони от правия път, или поне в дос- 

татъчно сериозна степен“ (CL6, 45). Някои биографи съобщават 

за флирта на Конрад с госпожиците Рьонуф на остров Маври- 

ций през 1888 г. и за сърдечния му трепет към Емили Брикел.X 

На 30 септември 1888 г. „Отаго“, единственият кораб, който 

Конрад управлява като капитан, влиза в пристанището на Порт 

Луи на остров Мавриций. По време на двумесечния си престой 
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Конрад се сприятелява със сестрите на негов стар приятел, ка- 

питан Габриел Рьонуф, и започва редовно да посещава дома им. 

Към края на тези два месеца Конрад иска ръката на двайсет и 

шест годишната Йожени Рьонуф, очевидно без да е наясно с 

факта, че тя вече е била сгодена.XI В разказа A Smile of Fortune 

(„Късметът ти се усмихва“), за чието създаване Конрад опреде- 

лено използва случки от посещението си на остров Мавриций, 

той пише за млад капитан и неговия флирт с Алис Джейкъбъс, 

дъщерята на местен търговец, която живее в къща, заобиколена 

от великолепна градина. Найдер посочва, че „по онова време в 

Порт Луи е живяла седемнайсетгодишната Алис Шоу – дъщеря 

на корабен агент, който притежава единствената розова градина 

в града“ (127). Дали Конрад не е използвал романтичния си тре- 

пет към Йожени Рьонуф и не го е пренесъл върху дъщерята на 

своя делови партньор, или пък следва да допуснем, че е бил ув- 

лечен романтично и по двете жени? Конрад се запознава с двай- 

сетгодишната мадмоазел Брикел в хотела „Ла Розре“ в Шампел5 

през 1895 г. Разговарят за литература, тя пее и свири на пиано, 

а той слуша изпълненията ѝ, води я на излети и я учи да играе 

билярд.XII Впоследствие двамата си разменят писма, но посте- 

пенно отношенията им охладняват – вероятно защото Конрад 

се е представял за английски капитан – роля, която няма да ус- 

пее да играе убедително дълго време; или защото е разбрал, че 

нейното семейство няма да го приеме като сериозен кандидат за 

женитба, а може би защото вече е имал отношения с вдовицата 

на своя братовчед Маргьорит Порадовска6. (…) 
 

5 Някога прочут балнеолечебен курорт в покрайнините на Женева, днес – 

един от луксозните квартали на града. – Б. пр 
6 Родена през 1848 г. като Маргьорит-Бланш-Мари Гаше дьо ла Фурниер в 

Иксел, на юг от Брюксел. През 1874 г. се омъжва за братовчеда на Конрад 

Александър Порадовски, офицер и ветеран от Полското въстание от 1863 г., 

с когото се запознават в Белгия. Малко след това заминава да живее с 

него в Украйна, където прекарва десет години и усвоява езика, както 

и местните обичаи и религиозни традиции, послужили по-късно като 

основен източник на вдъхновение за нейните творби. По време на своята 

четвъртвековна литературна кариера успява да публикува осем романа и 
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СЕДМА ГЛАВА 
 

Тайните на военноморския флот: „Легендата“ 

На 7 септември 1916 г. Конрад съобщава на Макдоналд Хейс- 

тингс, че се е захванал „с някаква работа за Адмиралтейство- 

то“ и че ще прекара „следващите две седмици в обиколки из 

страната“ (CL5, 658).XIII Военновременната си служба започва 

на 14 септември, четвъртък, в Лоустофт. Преди да пристигне, 

минава през Лондон и на 13 септември вечеря с Джейн Андер- 

сън.XIV Прекарва първия ден от своята служба „из машинни от- 

деления, в катерене по мачти и спускане в подземни складо- 

ве за боеприпаси, на мостици, във форпици7, върху оръдейни 

платформи (упражнявах се да стрелям – голямо удоволствие) 

в хангари, вещеви складове, работилници“XV . В петък, след 

прегледа на „цялата противовъздушна артилерия“, той излиза 

в открито море „на борда на особен вид кораб“ – вероятно със 

специално предназначение – „за да изпробваме нов вид оръдие 

с шесткилограмови снаряди“XVI. В събота пише на Пинкър8, за 

да му сподели, че „никога досега през живота си не съм се за- 

бавлявал толкова много“ и че му предстои тридневно плаване 

на борда на британския миночистач „Бригадиър“, а след това, 

в понеделник, „патрулен полет от авиобазата в Ярмът“ (CL5, 

663-664). Конрад не уведомява за полета своята съпруга Джеси, 

но от указанията, които дава на Пинкър (за пари, оставени на 

съхранение в сейфа на хотела), става ясно, че начинанието не е 

било безопасно. 
 

На 26 септември 1916 г. Конрад посещава Ливърпул, къ- 

дето прекарва „невероятен ден на борда на „Викториън“ (бив- 

също толкова повести, както и множество разкази, някои от тях преведени 

на немски език или удостоени с литературни награди. Умира във Франция 

през 1937 г. – Б. пр. 
7 Форпик – помещение в носовата част на плавателен съд, което служи за 

поставянето на товар или воден баласт. – Б. пр. 
8    Джеймс Бранд Пинкър – литературният агент на Конрад. – Б. пр. 
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шия лайнер „Алън“)“ (CL5, 665). Два дни по-късно вече е в 

Глазгоу, а в неделя, 1 октомври, заминава за Единбург с на- 

деждата да осъществи плаване с ескадрен миноносец (CL5, 

665). Докато е в Единбург, изпраща на Пинкър телеграма, с 

която му съобщава, че ще се върне в сряда, „за да се подготвя 

да отплавам следващата седмица с някой от корабите със спе- 

циално предназначение“ (CL5, 667). Корабите „със специал- 

но предназначение“ са били военни кораби, замаскирани като 

риболовни или търговски плавателни съдове. На 6 октомври 

в писмо до Макдоналд Хейстингс Конрад описва преживява- 

нията си на борда на миночистач и „дългия полет от авиобаза- 

та в Ярмът“ (CL5, 668). Освен това добавя, че „всеки момент 

очаквам да ме изпратят... на борда на кораб със специално пред- 

назначение на двуседмична мисия в Норвежко море“ (CL5, 

668). Телеграмата пристига на 31 октомври и на следващия 

ден Конрад заминава за Единбург. На 5 ноември 1916 г. пише 

на Джеси писмо (CL5, 675–6), в което описва преживяванията 

си в Единбург (в това число и цял един ден на борда на кораб, 

който поправя „дълбоководните мрежи“) и съобщава, че през 

следващите две седмици има вероятност да се присъедини към 

екипажа на британския кораб със специално предназначение 
„Реди“. „В едно можеш да бъдеш сигурна – пише той, – този 

кораб изобщо няма да стигне до норвежкия бряг“ (CL5, 676). 

Само че на нея не говори за рисковете, свързани с въпросната 

мисия така открито, както в писмото до Пинкър: „Плаването 

ще трае 14 дни – или, ако се наложи, до края на живота ни“ 

(CL5, 676). И продължава: „Не вярвам да попаднем в плен – но 

ако се случи, не бива да очакваме милост“. По-рано, в друго 

писмо до Пинкър Конрад вече е предупредил, че „ако повече 

от 10 дни след датата, предвидена за неговото завръщане, ко- 

рабът не се появи... не бива да храните надежда да го видите 

отново“ (CL5, 670–71). А сега пояснява: „След време ще напи- 

шат във вестниците за изчезването на кораба, но без каквито и 

да било подробности, освен, разбира се, имената на членовете 

на екипажа“ (CL5, 677). 
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Британският кораб „Реди“ е всъщност бившата канонер- 

ка „Бермуда“, замаскирана като товарен кораб за дървен ма- 

териал. Той бил използван като лъжлива цел за германските 

подводници – задачата му била да ги подмами да излязат на 

повърхността, за да бъдат обстрелвани от замаскираните върху 

палубата му оръдия. В своя разказ за това плаване капитанът 

на кораба Дж. Дж. Съдърланд твърди, че се запознава с Конрад 

по време на посещението му в Единбург.XVII Там той показал 

на Конрад „кораби, оръдия, торпеда, маскировки и мрежи за 

улавяне на вражеските подводници“ и бил силно впечатлен от 

бързината, с която Конрад схващал как работят всички пока- 

зани му устройства (16). Освен това Съдърланд бил казал на 

Конрад, че му предстои да поеме командването на британския 

кораб „Реди“. Съдърланд набляга върху особеното значение 

на този кораб, тъй като бил „първият платноход, ангажиран 

за бойни действия в Голямата война“ (12).XVIII Конрад, който 

обожава платноходите, бил силно въодушевен от мисълта за 
„бригантина, която участва във войната“ и дори помолил Съ- 

дърланд да го вземе с него на борда на „Реди“.XIX Съдърланд 

много добре си е давал сметка за нищожните шансове на „бой- 

ния платноход“ срещу специално оборудваните бойни кораби, 

които не разчитат на силата на вятъра за осъществяването на 

„бойните си маневри“, а използват най-новите научни дости- 

жения, за да водят война „на морската повърхност и под нея“ 

(12). Освен това намеква за конкретните опасности за Конрад 

в това начинание: „В случай че се окажехме победени в някоя 

битка и той попаднеше в плен, имаше вероятност да се отнесат 

с него като с цивилен и да го екзекутират, без да се церемонят“ 

(20). Само че тук Съдърланд, меко казано, не казва цялата ис- 

тина: той много добре е знаел, че ако бъдат заловени от гер- 

манците, след като са водили бойни действия, дегизирани като 

цивилни, всички членове на екипажа „подлежат на разстрел в 

качеството си на francs-tireurs“XX. 
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Корабът отплава „в Северно море, за да патрулира марш- 

рутите на търговските кораби между Шотландия, Норвегия 

и Дания, където по онова време противникът е най-активен“ 

(12). Преди това Съдърланд разговарял с капитаните на ко- 

раби на запазили неутралитет държави и те му разказали как 

„командирите на германските подводници непрекъснато ги 

спирали и разпитвали за движението на британските бойни 

плавателни съдове“ (31). Германският кайзер вече бил из- 

дал заповедта да се потопяват всякакви плавателни съдове, а 

„Реди“ се бил отправил към онзи квадрант, „в който по онова 

време германците пращаха на дъното всички скандинавски 

платноходи“ (37). Вечерта на първия ден от плаването Конрад 

се среща със Съдърланд и неговия помощник, старши лейте- 

нант Хенри Осбърн, за да обсъдят под какъв флаг да плават 

(норвежки, шведски или датски). Накрая решават да вдигнат 

норвежкия флаг („понеже, изглежда, норвежките плавател- 

ни съдове се радваха на най-голямо внимание от страна на 

противника“), а Конрад предлага името „Фрея“ – от наскоро 

публикувания негов разказ Freya of the Seven Isles („Фрея от 

Седемте острова“) – за фалшиво име на кораба. „Досадното 

еднообразие“ в началото на плаването, „непрестанното оглеж- 

дане за плаващ по повърността вражески съд или за перископа 

на подводница“ (54), е прекъснато от буря, която продължава 

36 часа.XXI „Реди“ не е в първа младост (на петдесет години 

е): затова трябвало непрекъснато да изпомпват водата от ко- 

раба, но вълните заливали палубата и дрехите на членовете 

на екипажа. Конрад „се включи в общите дейности и помага- 

ше там, където има нужда, като много често отменяше руле- 

вия“ (57), но като изключим лошото време, плаването минава 

относително спокойно и корабът не се натъква на вражески 

подводници. Единствените подводници, които забелязват в 

далечината, са британски – макар че вълнението на членовете 

на екипажа, преди да могат да ги идентифицират, е било дос- 

татъчно голямо. 
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В книгата си The Crisis of the Naval War („Кризата на вой- 

ната по море“, 1920) виконт Джелико, главнокомандващият 

Кралския военноморски флот на Великобритания, още в самото 

начало обръща внимание на „изключителната тежест на ситу- 

ацията по време на Голямата война, когато германците с всяка 

изминала седмица потапяха все по-голям тонаж плавателни съ- 

дове и товари“XXII. До голяма степен причината за това е упо- 

требата на подводници от германците. До края на 1914 г. бри- 

танците успяват да наложат ефективна блокада на германските 

пристанища, поради което германските бойни кораби не могат 

да излязат в открито море.XXIII Като ответна реакция германците 

използват подводници и успяват до първите месеци на 1915 г. 

да наложат контраблокада на Британските острови. Това са пър- 

вите опити за водене на подводна война – оценена като непрак- 

тична от британците, които през 1914 г. разпускат специалната 

комисия към Адмиралтейството, натоварена със задачата да 

проучи възможността за участие на подводници във войната. 

Първото нападение на германска подводница над търговски ко- 

раб става на 20 октомври 1914 г. край бреговете на Норвегия. 

Подводницата U-17 спира британския параход „Глитра“ и го 

потапя: в съответствие с международното законодателство за 

търговията по време на война на членовете на екипажа е дадено 

достатъчно време, за да напуснат кораба със спасителните лод- 

ки.XXIV Германците започват кампанията с бойни подводници 

през февруари 1915 г., като до края на същата година потапят 

британски кораби и товари с обща вместимост 748 000 тона.XXV 

Германия обявява водите около Великобритания и Ирландия за 
„военна зона“ и заплашва, че ще напада и потапя всеки враже- 

ски търговски кораб. Берлинският декрет също предупреждава, 

че противно на общоприетите правила за употреба на сила не- 

винаги ще бъде възможно да се предупреждават екипажите и 

пасажерите за последващото нападение. Заплахата е отправена 

и към корабите на държави, запазили неутралитет във войната. 

Позицията на германското правителство е, че всеки кораб на 

неутрална държава, който превозва товари от или към Обедине- 
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ното кралство е на практика съучастник в незаконната блокада 

на германските кораби – и следователно съвсем законна воен- 

на цел. Както твърди Бюкан, това „провокира извършването на 

действия, забранени от всички кодекси за водене на война по 

море“ (117).XXVI Освен това германците цитират „подвеждащо- 

то използване на флагове на неутрални държави“ от британски- 

те кораби като допълнително основание за възприетата от тях 

политика. До края на април 1915 г. германските бойни подвод- 

ници извършват 150 нападения и потапят 88 кораба.XXVII Из- 

ползването на подводници във войната се превръща в сериозна 

заплаха за снабдяването с храни и суровини. 

 

В отговор на появилата се нова опасност британците вкар- 

ват в употреба т.нар. от Джелико „кораби със специално предназ- 

начение или замаскирани бойни кораби“. Създадени са по ини- 

циатива на Уинстън Чърчил към края на 1914 г. На 26 ноември 

1914 г. той изпраща заповед до адмирал сър Хедуърт Мюс, в коя- 

то излага стратегията за действие срещу германска подводница, 

която напада корабите, превозващи товари от френското прис- 

танище Хавър: „Трябва да се вземе параход с малка или средна 

големина и при най-дълбока тайна на палубата му да се монти- 

рат две неголеми оръдия, които да бъдат замаскирани с помощта 

на превозвания товар или по някакъв друг начин, който няма да 

събуди никакви подозрения“XXVIII. Тези кораби със специално 

предназначение или замаскирани бойни кораби задължително 

оперирали в условията на най-строга военновременна секрет- 

ност. Често сменяли имената си и дори вида си само за една нощ 

(например с помощта на фалшиви корабни комини), тъй като 

ефективността им зависела от това да не бъдат разконспирирани 

от германските подводници. За да изпълняват предназначението 

си, екипажът им се състоял от две категории: за мореплаването 

отговарял екипаж от Търговския флот, управляван от капитан от 

Търговския флот, а за бойните действия – капитан от Кралския 

военноморски флот.XXIX Офицерите и матросите от Кралския 

военноморски флот не били облечени с униформите си, а се оп- 
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итвали да изглеждат като част от екипажа от Търговския флот, в 

случай че някой извърши инспекция на кораба. Така например 

на борда на „Реди“ лейтенант Осбърн се бил „дегизирал с бомбе 

и дебел шал и изпокъсано, двуредно, силно протрито синьо сако 

от шевиот“ и се правел, че пуши глинена лула.XXX Германски- 

те подводници дебнели по-старите и по-малките, неконвоира- 

ни кораби, защото можели да ги обстрелват с оръдия вместо с 

торпеда. (Подводниците разполагали с ограничен брой торпе- 

да, а командирите им били задължени да ги употребяват много 

пестеливо, за да останат в морето за по-дълго време.XXXI) Как- 

то става ясно от разказа на Съдърланд, корабите със специално 

предназначение били създадени, за да подмамват подводниците 

да излязат на повърхността и да се приближат достатъчно близо, 

за да попаднат в обсега на техните оръдия. При което, съгласно 

изискванията на международното законодателство, маскировка- 

та от оръдията била снемана и корабът вдигал флага на Кралския 

военноморски флот, преди да открие стрелба.XXXII
 

 

Както отбелязва Джелико: „За целта бяха използвани ко- 

раби от всякакъв клас: товарни параходи, траулери, дрифте- 

ри9, платноходи, ветроходни и малки бойни кораби, нарочно 

замаскирани да приличат на товарни кораби“. Първите такива 

кораби били оборудвани в Скапа, Росайт, Куинстаун10 и други 

пристанища през 1915 г. До началото на юли 1915 г. адмирал 

сър Луис Бейли вече координира действията на замаскирани- 

те бойни кораби от Куинстаун, чиято задача е да попречат на 

германски подводници да се доберат до западното крайбрежие 

на Ирландия, докато адмирал сър Стенли Колвил координира 

групата кораби, които действат в акваторията на Скафа Флоу. 
 

9    Вид риболовен кораб. – Б. пр. 
10 Първите две пристанища се намират в Шотландия, а Куинстаун (дн. Коув) 

– в южната част на Ирландия. Едно от наименованията на замаскираните 

бойни кораби в английския език (Q-ships) идва от името на третото 

пристанище (Queenstown), където много от тях били оборудвани специал- 

но за целта. – Б. пр. 
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Джелико отбелязва, че „от самото начало беше очевидно, че те 

ще си извоюват място в историята“. Той дава за пример прео- 

борудвания в Скапа крайбрежен кораб „Принц Чарлс“, който на 

20 юли 1915 г. под ръководството на лейтенант Уилям Марк- 

Уордло потапя германската подводница U-36 – първият офици- 

ално потвърден случай, в който замаскиран боен кораб успява 

да потопи вражеска подводница без чужда помощ.XXXIII Всичко 

започва, когато от „Принц Чарлс“ забелязват тримачтов параход 

под датски флаг, който плава в близост до германска бойна под- 

водница. Първоначално Марк-Уордло се усъмнява, че „Луизе“ 

може да е замаскиран германски кораб за доставки, който има 

среща с подводницата. 

 

През септември 1915 г. в отговор на протестите на Съе- 

динените щати Германия прекратява нападенията с подводници 

в северните морета и през зимата на 1915-1916 г. германските 

бойни подводници не водят никакви военни действия.XXXIV През 

февруари 1916 г. германците обявяват, че подновяват подводна- 

та война, но този път се ограничават само до търговски кораби 

на противника в рамките на военната зона и въоръжени такива 

извън нея. По думите на Джелико загубите от извършваните от 

подводниците нападения и заложените от тях подводни мини 

през лятото на 1916 г. са „сравнително леки“. Но когато същата 

есен Джелико става главнокомандващ Кралския военноморски 

флот, загубите на търговски кораби в резултат от наскоро за- 

силената офанзива на германските бойни подводници „придо- 

биват много сериозни размери“. Това твърдение потвърждава 

и Съдърланд: според него през зимата на 1916 г., когато „Реди“ 

излиза в открито море, Германия вече води подводната война с 

удвоени сили (1). 

 

Джелико описва действията на плавателните съдове със 

специално предназначение като „свидетелство за смелост, из- 

дръжливост и дисциплина“. Корабите със специално предназ- 

начение постигат най-големи успехи в нападенията си над гер- 
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мански подводници в ранните етапи на войната. Много скоро 

германците се научават да бъдат по-предпазливи към кораби, 

които привидно изглеждат безобидни. Но това означава, че ос- 

вен че са потопили или повредили германски бойни подводни- 

ци, със самото си присъствие корабите със специално предназ- 

начение вероятно са спасили множество търговски кораби от 

нападение. В същото време тази дейност не е била лишена от 

рискове. През 1915 г. Великобритания губи 9 кораба със специ- 

ално предназначение (от общо 29), а през 1916 г. – 11 от общо 

41. Джелико обаче не споменава нищо за далеч по-скандалния 

„случай с кораба „Баралонг“, който става повод за повдигане 

на обвинения във военни престъпления срещу Великобритания 

както в Германия, така и в Съединените щати.XXXV И наисти- 

на, дори в началото на Втората световна война случаят с „Бара- 

лонг“ все още се посочва като пример за зверство, извършено от 

британците по време на война.XXXVI
 

 

Превод от английски: Радостин Желев 

 

Преводът е направен по: Robert Hampson, Conrad’s Secrets (Тай- 

ните на Конрад), Palgrave Macmillan UK, 2012. 
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Джоузеф Конрад и епистемологията 

на пространството 

Джон Питърс 

 

Под очарователната необятност на небето 

снегът покриваше бездънните гори, замръзналите реки, 

равнините на една огромна страна, заличавайки 

забележителностите, земните разрушения, изравнявайки 

всичко под еднаквата белота като чудовищна празна 

страница, която очакваше запис на невъобразима история. 

„В очите на Запада“ 

 
 

Повишеният интерес към пространството в литературата 

през последните години провокира множество коментари на та- 

кива топоси като колониално пространство, географско прос- 

транство, джендър пространство, гранично пространство, фи- 

зическо пространство и значещо пространство. Всъщност Кон 

Коронеос смята, че ‟Dissemi Nation”1 на Хоми Баба разглежда 

четиридесет различни пространства. Изследванията върху Кон- 

рад внасят свой глас, често провокират мощен и провокати- 

вен прочит на Конрадовото пространство. Коронеос например 

разследва географското пространство у Конрад, същото прави 

и Катрин Изабел Бакстър; Робърт Хампсън и Чезаре Казари- 

но изследват хетеротопните пространства; Хари Сюъл и Саня 

Кришнан разглеждат колониалните пространства, докато Пад- 

мини Мониа и Ати де Лан се фокусират върху джендър колони- 

алните пространства. Други критици се задълбочават в по-фи- 
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гуративни пространства: Мери В. Павлоски разглежда джендър 

пространствата у Конрад в светлината на културното прос- 

транство; Уесли А. Корт коментира социалните пространства 

в творбите на Конрад; Йоана Мoстовска изследва вътрешните, 

Сара Даунси проучва метафизичните, Натали Мартиние изу- 

чава символните пространства3. Въпреки различията помежду 

им обаче тези изследвания споделят обща методология. Всички 

те започват с философия на пространството. Обикновено това 

са различни философии на пространството, но така или иначе, 

философии. Те пречупват темата през тази призма, за да пока- 

жат как творчеството на Конрад може да отведе към по-широка 

философска дискусия. Изхождайки от подобни основания, Ка- 

зарино (работейки с «другите пространства» на Фуко4) успява 

да покаже хетеротопии, криещи се в The Secret Sharer (1910) и 

The Nigger of the „Narcissus“ (1897), докато Сюъл (започвайки 

от социалното пространство на Лефевр и постмодерното прос- 

транство на Баба5) успява да представи постколониални/пост- 

модерни пространства, присъстващи в Almayer‘s Folly (1895) и 

Outcast of the Islands (1896). По същия начин Мостовска (из- 

ползвайки феноменологичното пространство на Башлар6) може 

да разкрие вътрешните пространства в Youth (1898) и The Mirror 

of the Sea (1906), а Мартиние (също взето от Башлар) може да 

разкрие символни пространства в морските истории на Конрад. 

Освен това философията на пространството позволява повечето 

от тези коментатори да гравитират по-скоро към фигуративни, 

а не към материални пространства и по този начин да осветят 

фигуративните форми на пространството, които населяват пи- 

сателския свят на Конрад. 
В същото време обаче е също толкова ценно да подходим 

по противоположния начин. За разлика от тези философски обо- 

сновани изследвания аз не започвам с философия на простран- 

ството, а вместо това се стремя да разкрия индуктивно отговора 

на въпроса как при Конрад човешките същества устройват ма- 

териалното пространство около себе си, като по този начин се 

стига до автентичната гледна точка на Конрад за пространство- 



257  

то. За да се направи това, трябва да се разгледат правилата на 

Конрадовия свят като цяло. Докато съществуващата философия 

на пространството е отправната точка, която позволява (и на 

практика е довела до) изследванията на пространството в еди- 

нични и малко на брой текстове на Конрад (както в примерите 

по-горе), индуктивната херменевтика изисква по-широк подход 

към писането на Конрад, за да извлече неговите нагласи към 

пространството и по-големите въпроси, които те разкриват. 

Индуктивният процес също така изисква съсредоточава- 

не върху материалните или въплътените пространства на Кон- 

рад (материални не в географски, а в емпиричен смисъл) – с 

други думи, как героите на Конрад действително преживяват 

пространствата, които срещат. Единствено чрез изследването на 

различни отделни случаи на овладяно пространство може да се 

достигне до общо заключение относно конструкциите. В край- 

на сметка тези въплътени пространства разкриват не толкова 

систематична философия на пространството, колкото импреси- 

онистична връзка с по-големия материален свят, а в частност 

как човешките същества придобиват знание и как това знание е 

повлияно от обектите на съзнанието – включително от физиче- 

ското пространство. 

 
 

Субективно пространство 

 
От най-ранните до най-късните си творби Конрад ползва им- 

пресионистична епистемология, за да изследва човешкия опит 

с пространството и връзката му с познанието. Той постоянно 

контрастира обективното пространство (обективно обозримото 

пространство) със субективното (пространството, което е су- 

бективно преживявано). По този начин Конрад разкрива про- 

пастта между обективността и субективността, тъй като явле- 

нията могат да се срещнат само в едно-единствено съзнание в 

определено място и определено време. Следователно човешки- 
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те същества изпитват пространството индивидуално и контекс- 

туално, а субективните пространства на Конрад в крайна сметка 

са свързани с неговата импресионистична епистемология. От 

самото начало импресионизмът е аморфен термин, като много 

коментатори го свързват предимно с идиосинкретична реакция 

на явленията. В друг мой труд твърдя, че импресионизмът е 

епистемологичен феномен, който се намира между емфазата на 

обекта и емфазата на темата. Този междинен път възпроизвежда 

взаимодействието между субекта, обекта и обкръжаващите го 

обстоятелства. Така процесът на експериментиране не почива 

нито на субекта, нито на обекта, а е положен в пространството 

между тях. По този начин границите между обект и субект се 

размиват: Субектът трансформира обекта, докато обектът тран- 

сформира субекта, като всеки измества другия.7 В Conrad and 

Impressionism изследвах импресионистичния образ на обекти- 

те, предметите и времето според Конрад, но образът му на прос- 

транството е колкото импресионистичен, толкова и значещ. В 

Heart of Darkness (1899) например Марлоу се слива с африкан- 

ския пейзаж, като и двете страни се трансформират – Марлоу 

преживява това пространство като тъмно и опасно, разкриващо 

една мрачна вселена: 

 
Това бе тишината на неумолима сила, която бди зорко над 

едно неразгадаемо намерение. Тя ни следеше с очи, изпълнени с 

мъст.9 Завоите на реката се отваряха и затваряха пред нас, сякаш 

гората бе навлязла във водата, за да ни прегради пътя на връщане. 

Все по-дълбоко и по-дълбоко прониквахме в сърцето на мрака. А 

там цареше тишина. Прониквахме по-дълбоко и по-дълбоко в 

сърцето на тъмнината („Сърцето на мрака“, ч. 2). 

 
Субективността на Марлоу променя африканския пейзаж 

от обективно, неутрално пространство в отмъстително, немис- 

лимо пространство: „сърце на мрака“. По същия начин Афри- 

ка променя Марлоу, когато му разкрива тревожните си истини. 

Марлоу се завръща в Европа променен, изпитващ неприязън 
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към невинните хора по улиците: 

 
Те се втурнаха в мислите ми. Те бяха нарушители, които 

не познаваха живота, и знаех, че никога нямаше да разберат това, 

което аз бях разбрал. Поведението им на посредствени хора, кои- 

то живеят с твърдата увереност за абсолютна безопасност, ми бе 

противно, както е противна глупостта пред лицето на опасността, 

която тя не може да проумее („Сърцето на мрака“, ч. 3). 

 

Понеже им липсва опитът, който притежава Марлоу, тези 

хора не знаят какво е научил той. В това епистемологично съ- 

битие човек не е сигурен къде свършват границите на Марлоу и 

започват тези на Африка, тъй като пейзажът се проектира върху 

Марлоу и Марлоу се проектира върху пейзажа. 

Материалното пространство може да бъде обективно по 

същество, но за Конрад човешките същества не могат да го пре- 

живеят обективно. Вместо това те се натъкват на пространство, 

което може да се компресира, разширява или по друг начин да 

се отклони от обективното. Но макар и пространството да се 

преживява, общото между всички пространствени срещи се 

крие в контраста между опита на субекта в пространствения 

сегмент и неговото съществуване като обективна и измерима 

структура. В същото време неспособността на човека да пре- 

живее обективни пространствени обекти не е единствено отго- 

ворна за субективното пространство. Общественото и частното 

минало (културният и личният опит) също влияят върху субек- 

тивното пространство. Човешките същества асоциират с прос- 

транствени сегменти идеи, спомени, чувства, културни нрави и 

други подобни качества, които не са им присъщи. Следователно 

субективността, както и общественото и частното минало водят 

до различия между обективното и субективното пространство. 

Чрез общественото и частното минало обектът и предметът 

също се размиват с физическата им обстановка. Тези замъглени 

граници поставят обект и субект на определено място в опре- 

делено време, така че епистемологичният резултат да е обект, 
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неразличим от контекста му, без да се променя пространстве- 

ната среща. В този процес явленията се преплитат, завършва- 

щи с уникално преживяване, което обединява субект, обект и 

контекст във взаимозависимо събитие. В Lord Jim (1900) по- 

следната представа на Джим в очите на Марлоу илюстрира този 

феномен: 
 

Той беше бял от глава до пети и упорито продължаваше да 

се вижда; крепостта на нощта се издигаше зад гърба му, морето  

се простираше пред краката му, благоприятният му случай стое- 

ше до него – все още забулен с покривало. [...] За мене тази бяла 

фигура на тихия бряг сякаш стоеше в сърцето на великата тайна. 

Здрачът бързо се спускаше от небето над главата на Джим, пясъч- 

ната ивица в краката му вече бе изчезнала, той сам изглеждаше  

не по-голям от дете, после стана само петънце – нищожно бяло 

петънце, което като че привличаше всичката светлина, останала в 

потъмнялото небе… И изведнъж го изгубих от очи… („Господа- 

рят Джим“, гл. 35). 

 

В тази сцена различни елементи взаимодействат, за да 

достигнат кулминационна лекота на отношенията между Мар- 

лоу, Джим и пространството, в което те съществуват, тъй като 

този пространствен сегмент тече в непрекъснато променящ се 

контекст и постига поразителен финален образ. Тъмнината на 

пространството засилва яркостта на Джим и яркостта на Джим 

усилва тъмнината. Освен това, тъй като Марлоу плава и вижда 

отдалеч в момент, когато денят постепенно нараства, контексти- 

те на нарастващото физическо разстояние и намаляващото ат- 

мосферно осветление също променят начина, по който Марлоу 

възприема пространството около Джим и връзката му с него: 

яркостта на Джим първоначално доминира в пространствената 

тъмнина, но явно после започва да отслабва. Тъй както физиче- 

ският контекст на възприятието на Марлоу за това пространство 

се променя, променя се и неговото преживяване в самото прос- 

транство. Миналото на Марлоу също играе важна роля за замъг- 

лените граници на сцената, като светлината и тъмнината се на- 
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сищат с различни културни асоциации. Традиционните западни 

асоциации за светлината и тъмнината принадлежат към култур- 

ното минало на Марлоу и повлияват върху неговото възприятие 

за пространството, което Джим заема заедно с възприятието му 

за самия Джим (като физически и човешки обект). Джим се об- 

лича в бяло и често се свързва с доброта и невинност, но отново 

и отново се поддава на неприятни личности (Корнелиус, Браун, 

колегите офицери от „Патна“), точно както фигурата в бяло е 

поглъщана от тъмнината. В романа Марлоу обвързва Джим с 

„върховната власт на твърдо установените норми“ („Господарят 

Джим“, гл. 5), която и двамата смятат за добра (макар че вярата 

на Марлоу се променя с времето) и докато Марлоу непрекъсна- 

то свързва Джим с този идеалистичен стандарт на поведение 

(„благоприятният случай“), Джим непрекъснато се проваля, ко- 

гато е подложен на натиск (като по този начин усложнява кон- 

цепцията на Марлоу за доброто и злото и връзката ѝ с Джим). 

Поради връзката на Джим с този идеал последната представа 

на Марлоу за него придобива символни оттенъци: физическата 

тъмнина поглъща физическата лекота на Джим. В тази сцена 

обектът, субектът и контекстуалните елементи (физическата об- 

становка, външният вид на Джим, субективността на Марлоу, 

както и неговото колективно и лично минало) се събират, за да 

разкрият единствен епистемологичен момент. Отделèн от тези 

елементи, Марлоу преживява различен сегмент от простран- 

ството. 
В творбите на Конрад интерактивното взаимодействие 

между елементите на епистемологичното преживяване води до 

размити граници между обект, субект и обкръжаващи обстоя- 

телства. По този начин творбите на Конрад свидетелстват за 

твърдението на Уолтър Пейтър, че „дори може да се каже, че 

нашият провал се състои в това, че формираме навици: защото 

в крайна сметка навикът е свързан със стереотипен свят и меж- 

дувременно само грубостта на окото прави които и да е било 

две лица, неща, ситуации да изглеждат еднакви“8. Конрад де- 

монстрира поток на опита и по-специално идеята, че няма два 
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опита. Що се отнася конкретно до пространството, той показ- 

ва, че всеки пространствен сегмент се променя в зависимост от 

това кой го преживява и от контекста, в който е преживян, защо- 

то неизменно субективността, индивидуалният опит (личен и 

културен) и променящите се физически обстоятелства опреде- 

лят начина, по който изглежда даден сегмент от пространство- 

то. Признавайки тази силно контекстуализирана връзка между 

обект и субект, Конрад пресъздава опита на определен субект в 

определен момент от времето и пространството, за да докаже, 

че опитът е индивидуален и всеки опит е уникален. 
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„О, дано не започне да говори!“ – 

срещата лице в лице с Другия в Amy 

Foster 

Агата Ковол 

 

Написан през 1901 г., романът Amy Foster („Ейми Фос- 

тър“) на пръв поглед засяга редица типични за Конрад теми – 

неразбирателството между хората, противоборството на раз- 

лични човешки импулси (Graver 1969: 106) и безнадеждната са- 

мота на човека. Разказът има рамкова структура – той включва 

в себе си историята на д-р Кенеди за Янко Гурал, корабокруши- 

рал емигрант от Карпатите, който злочест намира смъртта си в 

едно английско село – и както много критици твърдят, вероят- 

но представлява отражение на личните страхове и тревоги на 

Конрад и на усещането за отчуждение на полския изгнаник в 

чуждата страна1. В по-широк смисъл творбата често се интер- 

претира като алегория на човешката склонност към жестокост2. 

Още повече че мнозина виждат в лицето на Янко един обикно- 

вен човек (Guerard 1970: 50): той мечтае за щастие, приятелство 

и любов, ала е изхвърлен от жестокото море на пуст бряг, къде- 

1 Виж: Guerard, Albert, J. Conrad the Novelist. New York: Atheneum, 1970. p. 

49-51. Graver, Lawrence. Conrad’s Short Fiction. Berkeley and Los Angeles, 

University of California Press, 1969, p. 104-108 и Herndon, Richard. “The 

Genesis of Conrad’s ‘Amy Foster’”. Studies in Philology, Vol. 57, No. 3 (Jul., 

1960. University of North Carolina Press. ), p. 549-566. Stable URL: http:// 

www.jstor.org/stable/4173319, accessed: 22/09/2014. 
2    Виж: Guerard, Albert, J. Conrad the Novelist, p. 49–51, Graver, Lawrence. 

Conrad’s Short Fiction, p. 104-108. 

http://www.jstor.org/stable/4173319
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то е посрещнат с подозрение и неразбиране, които слагат край 

на тези надежди. Трагедията на Янко е една от многото, които 

„възникват в резултат от непримирими различия и от онзи страх 

от Непонятното, който тегне над всички нас – над всички нас“ 

(151). Янко е абсолютният Друг – странник, когото селяните от- 

казват да третират като човешко същество, който ги изпълва с 

ужас и който се явява един вид изпитание за тяхната човещина. 

Темата за другостта ме подсеща за етиката на Еманюел Леви- 

нас, френския философ от литовско-еврейски произход, който 

изтъква изключителната важност на срещата с Другия. Бихме 

могли да приложим разсъжденията на мислителя при тълкува- 

нето на Amy Foster. 

Янко е енергичен млад планинец от Карпатите, подлъган 

от мошеници, които му предлагат работа в Америка. Сред най- 

впечатляващите откъси е описанието на рискованото му пъту- 

ване през Европа, което поставя ударение върху чувството на 

отчуждение, което завладява човек сред група непознати във 

внушителен и непознат свят и враждебна обстановка. […] 

Начинът, по който е обрисувана катастрофата, само засил- 

ва усещането за жестокостта на света: 
 

Потайна тишина и липса на всякакви улики като при безупречно 

извършено престъпление отличават тази убийствена катастрофа, 

която, както вероятно си спомняте, се сдоби с печална извест- 

ност. Вятърът бе попречил и на най-силните викове да достигнат 

до брега; изглежда не бе имало време да се сигнализира за по- 

мощ. Това беше смърт без всякакъв шум (161). 

 

Единствен оцелял след трагедията, Янко е изхвърлен на 

брега и подобно на корабокрушенец на екзотичен остриов: „за 

него, на когото тази земя беше напълно непозната, Англия беше 

неоткрита страна“ (154) или подобно на новородено: 

 
след дълга борба достигна до едно поле. Действително трябва да 

беше по-здрав, отколкото изглеждаше, за да оцелее след такава 



266  

стихия, след мъките от усилието и толкова много страх. След вре- 

ме сам ми каза на разваления си английски, който наподобяваше 

говора на дете, че се е уповавал на Господа и е вярвал, че вече не 

е на тоя свят (154). 

 

Като чужденец в един непознат свят, скоро той болезнене- 

но преживява бариерата, която поставят помежду им местните 

хора. Мръсен и зашеметен, „бръщолевещ на висок глас така, че 

да уплаши някого до смърт“ (159), той прави отчаян опит да се 

обърне към тях, „за да потърси помощ и да установи контакт“ 

(159), но е посрещнат с камшици, порой от камъни и удари. На- 

края Смит, един от селяните, заключва Янко, завладян от „стра- 

ха от нещо необяснимо и чуждо“, а когато 

 
съществото, като разтвори с черните си ръце дългите сплъстени 

кичури, които висяха пред лицето му, както се разтварят двете 

половини на завеса, го погледна с блеснали, диви, черно-бели 

очи, свръхестествената сила на тази тиха среща напълно го слиса 

(160). 

 

Отнасят се към Янко или като към опасен скитник, или 

като към умопобъркан („това впечатление така и не изчезна на- 

пълно. И до ден днешен в сърцето на Смит се спотайваше убеж- 

дението, че мъжът е напълно луд“ – 160). Той 

 
помнеше болката от окаяното си, мизерно положение; съкруши- 

телното изумление, че нито виждаха, нито разбираха тая болка;  

ужаса от открието, че всички мъже таят гняв, а всички жени – 

жестокост. Действително се обърнал към тях като просяк, каз- 

ваше той. Но в неговата страна, дори и да не им давали нищо,  

говорели с просяците учтиво. Децата в неговата страна не били  

научени да хвърлят камъни по ония, които търсят състрадание  

(162–163). 

 

Смит (тук трябва да отбележим почти пословичната уни- 

версалност, за която загатва това толкова често срещано име) 
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„не притежаваше достатъчно въображение, за да се запита дали 

няма опасност човекът да умре от студ или глад“ (160). 

Въображението изглежда е една от ключовите думи в те- 

кста. Наистина, човек се нуждае от известно въображение, за 

да види отвъд собствената си гледна точка, да се постави на 

мястото на другите и да бъде способен на емпатия. Единстве- 

но въпросната Ейми Фостър – простовато, наглед безучастно, 

невзрачно момиче – уважава нуждите на Янко и вижда в негово 

лице друго човешко същество: 

Момичето цяла нощ не мигна от мисли за горкия човек и на су- 

тринта, преди който и да е от семейство Смит още да се е съ- 

будил, се промъкна през задния двор. Като държеше вратата на 

бараката за дърва отворена, тя погледна вътре и му подаде по- 

ловинка бял хляб – „какъвто богатите ядат у нас“, както каза той 

(...) започна да го поглъща освирепял, а сълзите му закапаха по 

коричката. Изведнъж изпусна хляба, хвана я за китката и я целуна 

по ръката (163). 

 

Тази малка добрина от страна на Ейми е първата проява на 

човешко и милостиво отношение, която той среща на английска 

земя, и по думите на д-р Кенеди, „чрез този импулсивен жест 

на състрадание той отново бе върнат в границите на човешките 

взаимоотношения в това ново за него обкръжение. Никога не 

го забрави – никога“ (163). Както отбелязва самата Ейми, това 

вероятно е и моментът, който слага начало на увлечението ѝ по 

него: „Тя не се изплаши. Въпреки окаяното му състояние забе- 

ляза, че е красив“ (163). Макар и глуповата, „тя разполагаше с 

достатъчно въображение да се влюби“ (150). Както забелязва 

Кенеди, „не е възможна добрина, без известно въображение. Тя 

беше надарена с такова. Дори повече, отколкото е необходимо, 

за да разбере страданието и да се изпълни с жалост. Влюби се 

при обстоятелства, които не оставят място за съмнение по въ- 

проса; понеже е необходимо да притежаваш въображение, за 

да си съставиш каквато и да е представа за красота, и двойно 

повече, за да откриеш идеала си в една непозната форма“ (152). 
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Останалите обаче упорито продължават да се отнасят към 

Янко с подозрение или като към местния особняк. […] 

В крайна сметка друг селянин на име Суофър, колекцио- 

нер на различни чудати предмети, го приютява у дома си и го 

представя на Кенеди: „Смит го хванал в плевнята в Ню Барнс“, 

каза старецът с престорен безизразен вид и сякаш другият в 

онзи момент действително бил някакво диво животно. „Така по- 

паднах на него. Изключително любопитна находка, не мислите 

ли? Кажете ми, докторе, вие сте ходили по света, дали си няма- 

ме работа с някои индиец?“ (164). При такова отношение е съв- 

сем разбираемо, че Янко се чувства напълно и безнадеждно от- 

чужден: „непреодолима самота сякаш падаше от оловното небе 

на онази зима без никаква светлина. Всички лица бяха тъжни. 

Не можеше да разговаря с тях и не таеше надежда някога да се 

научи да ги разбира. Все едно бяха лицата на хора от оня свят 
– мъртъвци – каза ми след години“ (166). […] Той си спомня 

Ейми като „единственото разбираемо лице сред всички остана- 

ли, които бяха скрити, загадъчни и неми като лицата на мъртви- 

те, които знаят неща, за които живите дори не подозират“ (166). 

Болезненото неразбирателство между хората по този на- 

чин е облекчено от милостта и добрата воля, които изглежда 

лекуват дори епистемологични безпокойства и трябва, поне 

според Янко, да съставят очевидната и логична рамка на всички 

взаимоотношения. 

Човешката топлина, добрата воля, разбирателството и 

общуването изглеждат силно преплетени в разказа. Ситуация- 

та, описана в него, като цяло представлява мрачна антитеза на 

становището на Левинас, че „връзката с другото може да бъде 

комуникация и трансцедентност, и не винаги друг начин на тър- 

сене на увереността или съвпадението със себе си“ (Левинас 

2002: 174)3. Според Левинас Другият се разкрива само в раз- 

говорите, изразяването, истинския дикурс (1961: 65–66). Нещо 

 
3      Левинас, Еманюел, Другояче от битието, или отвъд същността. Превод 

Тодорка Минева. София: СОНМ, 2002. – Б. пр. 
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повече, жителите на селото не усещат етичния призив на Ле- 

винас да откликнат в лингвистично изразяване на Другия и да 

поемат отговорност за него, което би довело до надскачане на 

познанието, до трансцендентност. Според философа „произна- 

сяйки дори само една дума, посредством своето самоизтъкване 

субектът разкрива цялата си същност“ (Levinas 1989: 149). Това 

е съвсем различно от описаното в историята. 

Постепенно Янко успява да научи малко английски, което, 

както може да се очаква, е равносилно на придобиване на соци- 

ална и културна идентичност. Въпреки напредъка обаче речта 

му продължава да бъде неизличим белег за неговата другост. 

Кенеди отбелязва: 
 

зъбите му току проблясваха и черните му очи святкаха живо, до- 

като ми говореше за своите приключения – първоначално речта 

му беше като на нетърпеливо дете; впоследствие, като научи ези- 

ка, стана плавна, но всеки път носеше у себе си онази напевна, 

мека и в същото време вибрираща интонация, която вливаше в 

звученето на най-познатите английски думи странна проникваща 

сила, сякаш бяха думи на някой неземен език (158). 

 

Изумителното е, че тъкмо благодарение на разказа на Ке- 

неди се формира идентичността както на Янко, така и на Ейми, 

която през повечето време на практика мълчи (Graver 1969: 

107). Изглежда обаче, че макар и един разказ да може да отложи 

екзистенциалната самота, той не може да я отмени. Мнозина, 

между които и Миртъл Хупър (Hoager 1996: 51–56), отбелязват, 

че въпреки заглавието, гледната точка на Ейми така и не е пред- 

ставена. Заради глупостта ѝ, бездействието ѝ и нежеланието ѝ 

да общува, на нея спокойно може да се гледа като на втория 

Друг в историята. […] 

Трагичната кулминация настъпва, когато Янко се разболя- 

ва и започва трескаво да бълнува на кушетката в кухнята. Ейми 

се страхува да остане на горния етаж при него – за което говори 

и фактът, че си избира да се настани така, че масата да бъде 
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между нея и креслото. Подобно на Смит в началото на история- 

та, у нея се е породило недоверие към Янко – когато д-р Кенеди 

идва на посещение, тя му признава подозренията си, че съпру- 

гът ѝ само се преструва на болен, и се оплаква, че не разбира и 

дума от това, което той казва на бебето. „О, дано не започне да 

говори!“ (173), възкликва тя. Реакцията ѝ напълно противоречи 

на етиката на Левинас. Белезите на другостта на Янко, засилени 

от трескавото бълнуване, само ѝ причиняват страдание. Ней- 

ният алтруизъм, белязан от ограниченост и закостенялост, се 

оказва слаб противник на страха и неразбирането ѝ. Противно 

на идеите на Левинас, но както и друг път сме виждали да се 

случва при Конрад, именно речта – средството за комуникация – 

поражда най-голяма тревожност и ги отличава най-ясно един от 

друг. След като Кенеди ги оставя, 
 

тя седна с масата между нея и креслото, и започна да следи всяко 

движение и всеки звук на този човек, когото не можеше да раз- 

бере и който я изпълваше с ужас, с невъобразим ужас. Придърпа 

плетената люлка по-наблизо. Само майчиният инстинкт беше ос- 

танал сега у нея и този необясним страх (174). 

 

Накрая, ужасена от несвързаните молби на болния мъж 

да му даде вода и пламенните му протести – все на родния му 

език, тя бяга от къщата с детето на ръце и изоставя съпруга си. 

За това бягство сякаш е загатнато още в началото на разказа, ко- 

гато Ейми, макар и винаги грижовна към животните, не успява 

да спаси един екзотичен папагал: 

когато чуждоземната птица, нападната от котката започна да кре- 

щи за помощ с човешки глас, тя избяга на двора и си запуши уши- 

те, и не направи нищо да предотврати престъплението (152). 

 

Очевидно екзотичното, или по-скоро отсъствието на позна- 

ти черти, обърква Ейми. На сутринта Кенеди открива Янко навън 

в калта и вижда как той умира от сърдечна недостатъчност. 

Другостта на Янко се превръща за селяните и за жена му 
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в изпитание, което никой не преминава. Ако използваме поня- 

тията на Левинас, те не успяват да приемат факта, че Другият 

завинаги запазва своята другост (Hand 2009: 34, Levinas 1961: 

194), но въпреки това винаги изисква да поемем отговорност за 

него. Tази задача е присъща на съществуването ни, не ни оставя 

друг избор и не ни дава право да решаваме дали да я приемем 

или да я отхвърлим: 
 

необичайното и всекидневно събитие на моята отговорност за 

грешките и нещастието на другия; (...) учудващото човешко 

братство, където братството само по себе си (...) все още не би 

обяснявало отговорността между отделните същества, която зая- 

вява. Свободата на другия не би могла да започне никога в моята, 

сиреч да пребивава в същото сегашно-налично, да бъде съвре- 

менна, да бъде презентируема за мен. Отговорността за другия 

не може да е почнала в моята ангажираност, в моето решение 

(Левинас 2002: 23–24). 

 

В същото време „другото, абсолютно другото – Другият – 

не ограничава свободата на Тъждественото; призовавайки го 

към отговорност, той го учредява и го оправдава“ (Левинас 

2002: 159–160)4. Етиката на Левинас може да бъде обобщена във 

фразата: „след-вас-Господине“ (Левинас 2002: 173), „като ми- 

ниатюрна илюстрация на морална бдителност“ (Hand 2009: 2). 

В поведението си селяните в Amy Foster, а в крайна сметка и 

самата тя, категорично не следват това правило. 

Янко умира с чувството за трагична несправедливост: 

 
„Защо?“, провикна се той с пронизителния, изпълнен с негодува- 

ние глас на човек, който се обръща към един отговорен Създател. 

В отговор се изви силен вятър и зашиба дъжд (175). 

 

Това изглежда е единственото, което има да каже безразлич- 

 
4      Левинас, Еманюел, Тоталност и безкрайност. Превод Мария Димитрова. 

София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2002. – Б. пр. 
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ната, дори злонамерена вселена. Изглежда подходящо, че тъкмо 

д-р Кенеди – самият той един вид чужд и външен за общността, 

който благодарение на професията си притежава едновремен- 

но алтруизъм и научнo безпристрастие – разказва историята на 

Янко и Ейми. Тъй като според повествователя Кенеди притежава 

„неизчерпаемо любопитство, което вярва, че във всяка загадка 

има частица общовалидна истина“ (150), може да се твърди, че 

от неговия разказ научаваме нещо за съдбата и положението на 

човека въобще. Наистина, много са моментите, в които животът 

на Янко изглежда е ръководен от „тегобата на неговата мрачна 

и трогателна участ“ (159) или от злонамерената вселена, „сякаш 

съвсем се беше оплел в мрежата на съдбата“ (172). Често това е 

предадено чрез въздействащите поетични образи на „студеното 

великолепие на замъгленото море, простиращо се неподвижно 

под луната“ (154) и „сякаш обгръщащо цялата земя и всички 

сърца, измъчвани от любовни страсти и силен страх“ (172). Уди- 

вително е, че „гледащите напред, живи, проницателни очи [на 

Янко] [...] помръкваха и губеха изключителната си сила само 

пред брезкрайността на морето“ (167). Янко често е сравняван 

с беззащитно „животно в мрежа“ (154) или с „мечка в клетка“ 

(160). Още повече, че в очите на Кенеди и Янко, и малкият му 

син наподобяват „птица в капан“ (175) – изглежда отчаяната и 

впримчваща самота е предадена и на детето. Така че може да 

се твърди, че Янко не е единственият Друг в разказа на Конрад, 

който трябва да бъде срещнат лице в лице и който подлага на из- 

питание човешките ценности. Заобикалящият свят също е Друг, 

пред когото човекът трябва да се изправи. 
Колкото и страшна и мрачна да е картината, която разказът 

рисува, структурата му носи собствен смисъл, който като че ли 

предлага лъч надежда. Липсата на съчувствие у селяните и глу- 

павата ограниченост на Ейми спрямо Янко са изложени в две 

повествователни рамки – разказът на д-р Кенеди, който „прите- 

жаваше талант да предразполага хората да разговарят с него от- 

кровено и неизчерпаемо търпение, с което да слуша историите 

им“ (150) и „който рядко пропускаше възможност за приятел- 
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ски разговор“ с изгнаника (158); и разказът на анонимния раз- 

казвач на основното повествование, който не познава тези хора 

и който приема историята на Кенеди с интерес и съчувствие – 

две качества, които очевидно липсват на повечето от действа- 

щите лица в разказа. Освен това повествователят придава уни- 

версалност на историята за положението на човека, като описва 

болезнено и съчувствено пустата обстановка и изтощението на 

потиснатите хора: 
 

еднообразният кафеникав цвят на изораното поле светеше оба- 

грен в розово, сякаш от разтрошените буци пръст беше избил под 

формата на малки перлени капчици кръв тежкият труд на безброй 

орачи (151). 

 

Онова, което повествователят оприличава на колесница на 

великани, иронично се оказва земеделец в своята „внушително 

недодялана“ каруца (151). Фактът, че всички хора трябва да се 

изправят пред Другостта на външния свят и някак да се справят 

с нея, както и състраданието на повествователя в крайна сметка 

вмъкват в текста нотка на солидарност – една обща за Конрад и 

Левинас тема. 

 

Превод от английски: Мая Ненчева 
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Янко Гурал: восъчна фигура от музея 

на полския романтизъм 
(Фрагменти) 

 

Анна Бжозовска-Крайка 

 

Защо Конрад избира обитател на Източните Карпати, а не жи- 

тел на която и да било друга област в Полша за главен герой на 

романа си „Ейми Фостър“? Този на пръв поглед обикновен въ- 

прос дава ключ към интерпретацията на творбата, както и към 

някои фундаментални аспекти на творческата личност на Джо- 

узеф Конрад. Настоящият опит за отговор на този въпрос цели 

да проникне отвъд неговата маска и да хвърли светлина върху 

скрития диалог между първото и второто му отечество – диалог, 

който се води непрестанно в неговата душа. Двете детерминан- 

ти в идентичността на главния герой – genius loci (граничните 

земи на Източните Карпати) и расовата му принадлежност (ет- 

нонимът Гурал1) говорят повече за романтическите, отколкото 

за по-късно установените корени на творческото му намерение. 

Тези две категории сочат недвусмислено към виталната роман- 

тична митологизация на Източните Карпати и тяхната култура, 

те проникват до самата същност на романтическата идеология. 

Представената тук теза се противопоставя на тезата на Анджей 

Буша, който застъпва модернистичната идея за „Татроманията“ 

като вдъхновяваща създаването на „Ейми Фостър“.2 Тази ви- 
 

1      Полската дума „гурал“ (góral) в широкото си значение – планинец. – Б. пр. 
2      Andrzej Busza, “Conrad’s Polish Literary Background and Some Illustrations of 

the Influence of Polish Literature on His Work”, Antemurale (Romae-Londini: 
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зия засяга предимно западнокарпатските (Татра) планинци, а не 

източнокарпатските (хуцули), които населяват отечеството на 

главния герой в разказа.3 Kонкретното място е по-скоро вдъх- 

новено от романтичния култ към полската източна гранична 

земя – култа към родния дом.4 Конрад също се отъждествява с 

такова „родно гнездо“, като счита себе си за благородник (шлях- 

тич) от Украйна.5 

Източнокарпатският планинец принадлежи към панте- 

она на романтичните „светци“ – идеализирани и почитани с 

преклонение личности. Романтичната презентация на този гео- 

графско-културен регион, особено в периода 1825–1865 г., ста- 

ва предмет на литературна мода. Тя е резултат от идеологията 

на романтизма, която насърчава регионализма, събира в себе 

си картини-видения от полски пейзажи заедно с реликвите 

от тяхното минало и е почти обсебена от местния край и не- 

говата социология. Култът към историческото, фолклорното и 

екзотичното е друг основен компонент на тази идеология. Тя 

постига културното и социалното облагородяване на средата и 

социалните слоеве, които преди това са недооценени или пре- 

небрегнати от безкомпромисната доктрина на класицизма, като 

счита селяните за неподправен фундамент на уникалната само- 

битност – единствения канон на романтичната вяра. 
За поляците Източните Карпати съставляват екзотичния 

„изток“ подобно на Сибир или Кавказ. Тези планински райони 

на източните гранични територии на някогашното Полско крал- 

ство са свързвани със стихийната сила на архаичната славянска 

раса. Източните Карпати са част от Украйна, чиято романтич- 

 
1966; Institutum Historicum Polonicum Romae; Societas Polonica Scientiarum 

et Litterarum in Exteris Londini), 10, 228–30. 
3 Jan Majda, Młodopolskie Tatry literackie, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 

1989. 
4   Jacek Kolbuszewski, “RomantyczneTatry, romantycznigórale”, в: Tatryigórale 

w literaturzepolskiej. Antologia, ed. J. Kolbuszewski, Wrocław: Ossolineum, 

1971, xxxvii–xlii. 
5    Joseph Conrad, “To Józef Korzeniowski,” 14 февруари 1901, CL, II, 322–323. 
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на образност и културна идентичност съществуват трайно в 

духовната култура на Полша. В идеалистичното въображение 

на полските романтици това е регион на диалог и приятелство, 

на взаимна отговорност и единство. За много изтъкнати пол- 

ски писатели романтици (Северин Гошчински, Бохдан Залески, 

Хенрик Жевуски, Антони Малчевски, Юлиуш Словацки), както 

и за бащата на Конрад Аполон Коженьовски и за фамилиите 

Коженьовски и Бобровски Украйна е била родна земя, райска 

градина на детството и младостта.6 

През 19. век и по-рано Украйна се е считала за принадле- 

жаща към сферата на полското културно-политическо влияние, 

за регион от Полша и неразделна съставна част от полската кул- 

тура, за законово и исторически принадлежаща към Полското 

кралство, а не за отделна страна. Историята на тази земя е като 

че ли създадена и от приноса на полското дворянство (шлях- 

тата), което пази източната и югоизточната граница на полската 

държава. Тъкмо в Украйна се ражда митът за полското погра- 

нично рицарство като стожер на християнството (Antemurale 

Christianitatis), където идеалите за благородния рицар са били 

подхранвани и практикувани най-дълго време. Така Украйна 

става една мистична съкровищница на полското рицарско ми- 

нало. Тази земя е осеяна с гробовете на предците на поляците, 

извършили доблестни подвизи, бранейки величието на държа- 

вата.7 Според Маурици Мохнацки Украйна е била   истинска 
„Шотландия на Полша“8 – онази удивителна, екзотична земя, 

разположена толкова близо до етническа Полша и въпреки това 

толкова различна от нея. Друг полски писател романтик, Кажи- 

меж Вуйчицки, изразява всеобщото мнение, че никоя друга об- 

 
6 Janina Kamionkowa, “Obyczaj romantyczny. Rekonesans”, в: Problemy polskiego 

romantyzmu, т. 1, ed. M. Żmigrodzka, Z. Lewinówna, Wrocław: Ossolineum, 

1971, 371. 
7 George G. Grabowicz, „Ukraina”в: Słownik literatury polskiej XIX wieku, ed. J. 

Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław: Ossolineum, 1991, 977. 
8    Maurycy Mochnacki, Pisma po raz pierwszy edycją książkową objęte, ed. Intr. 

A. Śliwiński, Lwów, 1910, 200. 
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ласт на Полша (освен тази на Краков) не надминава по красота 

Украйна – рая на Полша.9 Източните Карпати са били считани 

(почти до средата на 20. век) за гранична област с изключителна 

красота, великолепни планини, ромонливи потоци, за един от 

най-интересните региони в географския атлас на Полша.10
 

Полските писатели романтици, произхождащи предимно 

от източните области на полската Commonwealth (Жечпоспо- 

лита на двата народа), са дълбоко проникнати от неповтори- 

мостта и очарованието на Украйна и нейната история, както и 

от резултата на това привилегировано положение, което ѝ при- 

дава много по-силен „поетичен“ статус в сравнение с остана- 

лите региони на Полша.11 Тази удивителна страна и особено 

двете главни фигури на населението ѝ – казакът и планинецът, 

предоставят материал на много литературни творби. Те са при- 

влекателни не само от гледна точка на антропологията, но и 

като олицетворение на романтичния копнеж към странстване и 

свобода, които не могат да се осъществят в раздробената полска 

държава. […] 
Първостепенната ценност на свободата прониква във 

всички елементи на полската карпатска планинска култура: об- 

ликът на земята, на планинските пасища, колективният начин 

на живот, облеклото и дори външният вид на мъжа, който стои 

начело на общността – с дълга, спускаща се на вълни коса върху 

широки плещи.12 Природата и историята са предопределили бо- 

гатата душевност на тези хора. Така те стават символ на скрита- 

та, неизявена сила и надежда на Полша, неизменно свързани с 

идеалите на свободата, независимостта и героизма. В контекста 

9 Kazimierz Władysław Wójcicki, “Nad-Prucie”. Wyjątek z opisu Pokucia”, 

Kwartalnik Naukowy, 2 (1835). Подобно мнение има и Mieczysław 

Romanowski, „Kilka dni w górach Pokucia”, Dziennik Literacki, 1857. 
10 Jan A. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, Wrocław: Uniwersytet 

Wrocławski, 1991, 179; Renata Hołda, Galicja, Arkadia, Utopia, Literatura 

Ludowa,1995, 4/5, 27–42. 
11 George G. Grabowicz, op. cit., 977. 
12 Józef Korzeniowski, Karpaccy górale. Dramat w trzech aktach,Wrocław, 

Ossolineum, 1969, 5. 
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на национално и политическо робство полският романтизъм 

възприема за свой манифест максимата на Ж.-Ж. Русо: „човек 

се ражда свободен“. Така романтичните герои са представени 

като „апостоли на свободата“13. 

Това е романтичният мизансцен на главния герой на „Ейми 

Фостър“ – планинец от източната верига на Карпатите. Той под- 

хожда съвършено на стереотипа за романтичен герой, който се 

бори за независимост и щастие, и чертите на характера му са 

съизмерими с тези две изключително важни ценности. Насто- 

ящият сравнителен анализ има за цел да докаже родствената 

близост на Янко Гурал с този романтичен модел (генотип) чрез 

дистанциране и критична преценка на тази „мисловна картина“ 

(според У. Липман, създателя на теорията за стереотипа).14 Об- 

разът би могъл да бъде съчетание от следните фактори: култът 

към свободата, произлизащ от семейните (родовите) традиции, 

културно-политическата атмосфера на Лвов и Краков, пребива- 

ването на младия Конрад заедно с баща му в Тополница (на юг 

от Самбор)15, летните ваканции на младия Конрад в Криница16, 

вероятната екскурзия в посока на Татрите17, образованието, по- 

13 Janina Kamionkowa, op. cit., 372. 
14   Walter Lippmann, Public Opinion, 1922, цит. по: Andrzej Kapiszewski, 

Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia, Wrocław, Ossolineum, 1977, 11. 
15 Според Людвиг Кшижановски между март и октомври 1868 Конрад е пре- 

карал известно време с баща си в Тополница, на юг от Самбор, на гра- 

ницата между Лвовска и Станиславовска област – място, населено от ви- 

сокопланински русински етнически групи. Виж още “Apollo Korzeniowski 

to Kazimierz Kaszewski”, Biblioteka Jagiellońska, Cracow, MS 3057 [24 юни 

1868] в Conrad under Familial Eyes, ed. Zdzisław Najder, trans. Halina Carroll- 

Najder (Cambridge: Cambridge UP, 1983), 118–120. 
16 Там Конрад прекарва летните си ваканции през 1870–1872. Според Adam 

Gillon, Joseph Conrad (Boston: Twayne, 1982), 56, и Barbara Kocówna, 

Polskość Conrada (Warszawa: LSW, 1967) той остава при баба си, а спо- 

ред Zdzisław Najder, Joseph Conrad. A Chronicle, trans. Halina Carroll-Najder 

(New Brunswick N.J.: Rutgers UP, 1983), 31, Конрад е бил придружен там от 

Адам Пулман. 
17 Това може би е загатнато в писмо на Конрад „До Густав Соботкевич“ от 

17/29 март 1890, адресирано от Казимирувка – виж CL, I, 4-5, в което той си 

спомня как е пътувал във високопланинска карета близо до полско-унгар- 
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лучено от Изидор Коперницки (лекар, антрополог, етнограф и 

приятел на Аполон Коженьовски и Тадеуш Бобровски)18, въз- 

можни лични контакти с колекционера и страстен почитател на 

фолклора Луциян Малиновски19 и не на последно място, с Вин- 
 

ската граница в компанията на Соботкевич, дъщеря му Марина (по мъж – 

Дембовска) и Адам Пулман. Маршрутът Краков – Татрите е доста попу- 

лярна туристическа атракция особено през 60-те и 70-те години на XIX 

в. (преди откриването на железницата от Краков до Хабувка през 1884 г. 

и от Хабувка до Закопане през 1899). Планинското пътуване било модно 

социално развлечение за богатите граждани и помешчиците – виж Tatrami 

urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie, ed. Roman Hennel (Warszawa: 

Sport i turystyka, 1979). Подобни пътешествия били впечатляващи, както 

се вижда и от писмото на Конрад, който признава в кореспонденцията си 

до Соботкевич, че „тези ранни впечатления, чувства и спомени по никакъв 

начин не са избледнели. И сега, когато чета писмото Ви, те оживяват, по- 

силни от всякога“ (“To Gustaw Sobotkiewicz,", CL (The Collected Letters of 

Joseph Conrad, 5 vols. Cambridge: Cambridge UP, 1983), I, 44. 
18 Според Zdzisław Najder, Joseph Conrad. A Chronicle, 31, „От 1871 г. насетне 

Конрад получава допълнителна помощ в образованието си от известния 

антрополог Изидор Коперницки, близък приятел на баща му, „червен“ кон- 

спиратор от Украйна и ветеран от въстанието през 1863 г.“ Виж „Tadeusz 

Bobrowski’s Letters to Conrad [Konrad Korzeniowski]”, Conrad’s Polish 

Background. Letters to and from Polish Friends, ed. Zdzisław Najder, trans. 

Halina Carroll (London: Oxford UP, 1964), no. 18 (3rd/15th August, 1881), 

72–5; no. 19 (22 August, 1881), 75-6; no. 20 (30 August/10 September, 1881), 

77–8; no 27 (12th/24th June, 1883), 90-1; no. 28 (27 June/9 July, 1883), 91–2; 

no 37 (28 August/9 September, 1886, 109-10. За приятелството на Изидор 

Коперницки с Аполон Коженьовски и Тадеуш Бобровски виж Анджей 

Буша, 142–146. Изглежда, че увлечението на Коперницки по фолклористи- 

ката и етнографията, което се развива след завръщането му в Полша през 

1871 г., отчасти във връзка с активното му членство в Комисията по ан- 

тропология на Краковската академия на науките (Akademia Umiejętności), 

вероятно е формирало подобни интереси и у младия Конрад. За приноса 

на Коперницки в областта на етнографията и фолклористиката, виж Dzieje 

folklorystyki polskiej 1864–1918 ed. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski, Warszawa: 

PWN, 1982, 172–181; Medard Tarko, „I. Kopernicki jako folklorysta”, Z 

zagadnień twórczości ludowej. Studia folklorystyczne, Wrocław: Ossolineum, 

1972, 322–332. 
19 Луциян Малиновски е изтъкнат диалектолог, колекционер на фолклорни 

текстове и баща на Бронислав Малиновски – един от по-късните прия- 

тели на Конрад (Zdzisław Najder, Joseph Conrad. A Chronicle, 483). През 
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центи Пол (поет, географ и етнограф).20 Този образ би могъл да 

бъде резултат от интереса на младия Конрад към географско-ет- 

нографски списания21, както и от досега му с пиесата Karpaccy 

gorale (Карпатски гурали) от Юзеф Коженьовски, включена в 

учебната програма на средните училища в Галиция; също така 

много вероятно е той да е гледал спектакъл по пиесата в театри- 

те на Лвов или Краков.22 […] 

Подобно на своите романтични предшественици, главни- 

ят герой в „Ейми Фостър“ е човек със силна, самобитна инди- 

видуалност и провинциален произход. Писателите романтици 

са считали провинциалните земи, особено югоизточните и из- 

точните погранични територии, за хранилище на традицията23, 

за местности, в които живеят необикновени хора с ярка инди- 

видуалност, съизмерими със статуса на романтичния герой. За 

това, че са били различни, те е трябвало да платят с цената на 

 

1870–1872 Луциян Малиновски е бил учител в гимназията „Света Анна“ в 

Краков и е възможно там и тогава младият Конрад да е влязъл в досег с въз- 

гледите и интересите му. През 1872 Малиновски публикува в Краков свои- 

те Listy z podróży etnograficznej po Śląsku („Писма от етнографското пътува- 

не в Силезия“). За повече информация относно интереса на Малиновски 

към фолклористиката, виж Dzieje folklorystyki polskiej…,181–189. 
20 Пол прекарва последните години от живота си в Краков, където умира през 

декември 1872. Той е представител на направлението „патриотична гео- 

графия“, което съчетава географски, етнографски и литературни търсения. 

Пътешествията му по „поетични“ маршрути обхващат най-вече източните 

гранични земи на някогашната Полска общност. Виж Wincenty Pol, Obrazy 

z życia i natury, т. 1–2, Lwów 1869–1870. 
21 Най-вече списанието Wędrowiec, седмичник, публикуван във Варшава 

между 1863 и 1906 г. Виж Zdzisław Najder, Joseph Conrad. A Chronicle, 33. 

Виж също писмото на Бобровски, в което той подканва Конрад да доку- 

ментира пътешествията си в дописки за Wędrowiec: Tadeusz Bobrowski’s 

Letters to Conrad [Konrad Korzeniowski], Conrad’s Polish Background…, no 

17, 16/28 June, 1881, 71–72. 
22 За популярността на пиесата в Галиция през втората половина на XIX в. 

виж Stefan Kawyn, Józef Korzeniowski. Studia i szkice, Łódź: Wydawnictwo 

Łódzkie, 1978, 129. 
23 Marta Piwińska, „Człowiek i bohater”, Problemy polskiego romantyzmu, т. 2, 

ed. M. Żmigrodzka, Wrocław: Ossolineum, 1974, 48. 
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страданията си и възможния неуспех на мисията си. Тези отли- 

чителни черти присъстват изразително в създадения от Конрад 

образ на Янко Гурал. […] 

Самото екзотично име на този герой – Янко, т.е. „малки- 

ят Ян“, служи като знак за самоличността му. Това е най-по- 

пулярното име сред полските планинци, почти равнозначно на 

племенна деноминация, и според ръкопис от 19. век, описващ 

обичаите в този регион, шест от десет млади планинци са се 

казвали така. Ръкописът твърди, че Ян е герой от местните на- 

родни приказки, олицетворяващ всички върховни добродетели 

и подвизи, и носещ име, считано за превъзхождащо всички ос- 

танали. Кръщаването с други християнски имена се приемало 

с неохота от хората там. От всяко примерно семейство се очак- 

вало да кръсти децата си с тези имена, а предаването им към 

следващото поколение ги е правело едва ли не наследствени24. 

Така в името на главния герой на Конрад наставката „ко“ е от 

особено значение. Езиковедските изследвания доказват, че на- 

ставката е била прибавяна към всички собствени имена в пол- 

ския език, говорен от обитателите на Лвов и полската югоизточ- 

на територия до 1939 г. Името Янко сочи онази област, която е 

гранична за културите: то идентифицира както героя и връзката 

му с тази екзотична провинция, така и неговата принадлежност 

към Полша. То изпълнява патронимични и деминутивно-хипо- 

кристични функции25. Името Янко, т.е. синът на Ян, сочи кул- 

турно пограничие: то идентифицира герой от екзотичната про- 

винция и е първият сигнал за неговия полски произход. 

Точно това географско-културно местоположение е загат- 

нато в речта на Янко Гурал. […] Романтичното полонофилство, 

24 Ludwig Kamiński (Kamieński), O mieszkańcach gór tatrzańskich. Najdawniejsza 

monografia etnograficzny Podhala, ред. Я. Колбушевски, Kraków: Oficyna 

Podhalańska, 1992, 85-86. 
25 Zofia Kurzowa, Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 

r., Warszawa: PWN, 1985, 116. Според С. Вархул суфиксът „ко“ изпълнява 

деминутивни функции в полските собствени имена още преди 13. в. Stefan 

Warchoł, Geneza i rozwój słowiańskich formacji ekspresywnych z sufiksem -k, i 

-c, Warszawa: PWN, 1984, 186–187. […] 
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обогатено с обертоновете на романтичния месианизъм, опре- 

деля портрета на главния герой в „Ейми Фостър“. Тук Конрад 

си служи със стереотипа на поляка католик, който действа в 

полската традиция от 17. век насетне (и присъства в мисълта на 

писателя, което е видимо както в биографичен, така и в автоби- 

ографичен план – например в „Златната стрела“). Този стерео- 

тип обрисува човек със силна вяра, който усеща присъствието 

на Бога в заобикалящата го среда и който следва Божиите не- 

писани, вечни закони чрез молитви и добри дела, насочени към 

спечелването на Божията благодат. […] 

Конрад подчертава религиозната ревностност на Янко Гу- 

рал посредством магично-култови образи: „нанизът от няколко 

бронзови медала с големината на монета от шест пенса, малко 

метално кръстче и някаква квадратна муска, които носеше на 

врата си“ (131).26 Според народните вярвания умножаването 

на такива предмети укрепва защитната им сила. Същата функ- 

ция изпълняват култовите начини на сакрализация на времето 

и пространството: прекръстването преди хранене, казването на 

сутрешните молитви, колениченето за вечерна молитва: „още 

можеше да се чуе как всяка вечер изрича Господната молитва 

с неразбираеми думи и с бавен пламенен тон, както беше чу- 

вал да го прави баща му, застанал начело на коленичилото си 

семейство всяка вечер в живота си“ (131; 128). Акцентът върху 

основни елементи от домашни ритуали говори за обществената, 

защитна функция на религията в полските обичаи. Парадигма- 

та на добрия поляк католик (за разлика от членовете на други 

религии) включва набор от характерни черти, които загатват за 

моралното му превъзходство. Колко силно контрастират те с ан- 

глийския провинциален манталитет, описан в „Ейми Фостър“: 

Той си спомни болката на своята окаяност и мизерия, пок- 

русата на сърцето си, смаяно от това, че не е забелязан, нито 

разбран, Почудата от това, че всеки мъж бе разгневен, а всички 

жени – вбесени. Бе приближил до тях като просяк, наистина, но 

 
26 Преводът на цитатите от Конрад е наш (Св. К., П. Ц.). 
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в неговата страна, дори когато не даваха нищо, хората говореха 

благо на просяците. Децата в неговата страна бяха учени да не 

замерят с камъни онези, които молеха за състрадание (121). 

Полските романтици логично и осъзнато подкрепят нуж- 

дата от вяра. Така религията и моралът съставляват основата на 

тяхната политическа програма, литература и дейност. За тях Бог 

и всички Негови изяви са основа на завършените философски 

системи на историята, на човешките отношения и социалната 

психология.27 Според доктрината на романтичния пантеизъм те 

също така се опитват да открият Божиите мисли в „книгите на 

Природата“. Божествената хармония за тях намира израз в мо- 

ралното усещане на отделния човек за ред в света. В този сми- 

съл живеещите близо до природата били считани за нравствено 

съвършени, а полският народ и следователно полската нацио- 

нална идентичност се свързва с представата за хора с “естестве- 

но чисти сърца“: полските романтици по примера на Й. Хердер 

идентифицират народността с нацията28, което води до предста- 

вата за народа като единствено въплъщение на националността 

и народната култура като единствената възможна национална 

култура. Концепцията на Русо за човека като дете на природата 

изпълнява този идеал, тя присъства и в Конрадовия портрет на 

Янко Гурал. Конрад прави своя герой представител на роман- 

тичната виталност, превръща го в съставна част от организма на 

Природата, Вселената. Диалогът на главния герой с природата, 

проведен на символен език, съчетава съзнателното с несъзна- 

телното по типично романтичен начин. Тези връзки, дошли в 

резултат от осмислянето на човека като дете на природата, са 

 
27 Marta Piwińska, „Bóg utracony i Bóg odnaleziony”, Problemy polskiego 

romantyzmu, т. 1, ред. Мария Жмигродска, 290. 
28 Симбиозата на концепциите за „народност“ и „нация“ произхожда от по- 

литическите идеи на поколението на романтизма. Виж Julian Maślanka, 

„Folklorystyka polska w latach 1831–1863“, Literatura krajowa w okresie 

romantyzmu 1831–1863, т. 2, ред. М. Янион и др., Kraków,1988, 47–86; 

Krystyna Poklewska, Galicja romantyczna (1816–1840), Warszawa: PIW, 

1976, 185. 
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неразбираеми за английските селяни в „Ейми Фостър“ и дру- 

гостта му е съществен компонент в различността и странността 

на този чужденец, когото те считат за дошъл от друг свят. Янко 

Гурал разбира значението на дъжда, вятъра, блеенето на овцете 

(124). Той се отнася към трите норвежки бора, растящи пред 

дома на Суофър, като към братя – те му напомнят за родните 

Източни Карпати и са свидетели на трагедията и скръбта му. 

Духовността на Янко, неговата чувствителност и носталгия 

съставляват най-съществените черти на романтичния образ на 

планинеца (гурала) от Източните Карпати. Последната харак- 

теристика се е превърнала почти в клише: според популярната 

песен „Czerwony pas” (Червеният пояс), пята от Максим в пие- 

сата на Юзеф Коженьовски „Карпатските гурали“, за източно- 

карпатския гурал най-хубавото място за живеене е планинското 

пасище, а когато бъде изтръгнат от тази среда, той скоро умира 

от носталгия по дома. [За хуцула живот има само горе в пла- 

нината, той от мъка ще загине, ако долу го свали съдбата.29] 
Образът на детето на природата е изявен дори във външ- 

ния вид на Янко: той е симпатичен млад планинец, „оформен“ 

от високите планини според принципите на романтичния ис- 

торико-географски детерминизъм. Изправената му стойка носи 

характеристиките на романтичната тенденция за вертикално 

възприемане на планинците. Янко, представен на фона на мест- 

ната общност в графство Кент, която се вписва в хоризонтално 

пространство, е носител на този вертикализъм. 

Паралелното съпоставяне на човека с природата се проя- 

вява и в метафоричния образ на Янко като „горско създание“ 

(111) и „птица, уловена в примка“ (126). Последният стереоти- 

пен символ обозначава цял набор от значения, свързани с воде- 

щия символ на свободата след поредица от асоциации: човек – 

птица – свобода. Те са вътрешно присъщи както за народните 

песни на карпатските планинци, „Аз съм свободен млад пла- 

 
29 Dla Hucuła nie ma życia, jak na połoninie,/gdy go losy w doły, w doły rzucą, 

wnet z tęsknoty zginie. 
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нинец, като птица в полето“, така и за техния литературен про- 

тотип – поемата „Хуцулска птица“ („Huculska ptaszyna“) от 

сантименталиста К. Б. Антониевич (1847). Тази поема е била 

широко разпространена в творческите среди на Лвов и до голя- 

ма степен е определяща за източнокарпатската традиция в пол- 

ската литература. Начинът, по който Конрад използва образите 

от тази народна песен, подчертава дисонанса между ролята на 

Природата, вътрешно присъщата ѝ божественост (романтичен 

пантеизъм) и тежкото положение на главния герой, който живее 

според нейните правила – въпреки че е социално низвергнат, 

той остава морално чист и духовно превъзхожда местното про- 

винциално английско общество. 

Начинът, по който Конрад прилага парадигмата на източ- 

нокарпатския планинец в характеристиката на главния си ге- 

рой, извежда на преден план и друг елемент от типично роман- 

тичния модел (генотип): мотива за незаслуженото страдание в 

представянето на „мъчителния“ му живот. Биографията на Янко 

Гурал представлява крайно жестоката и трагична безизходица 

на романтичния „странник“. Той е носител на характерната за 

романтизма извънмерна индивидуалност и е „странен“ чужде- 

нец, който обитава социалното пространство на английската 

провинция; апостол на свободата, лишен от такава, изразител 

на културна граница, който не съблюдава проксемична дистан- 

ция и ситуира както личното си пространство, така и простран- 

ството на социално взаимодействие според принципите на кул- 

турния плурализъм и уважение към другите. Янко възприема 

света по линията на разделението между „познатото“ и „различ- 

ното“ – композиционен принцип, характерен за жанра на по- 

пулярната литература. Подобно портретиране на главния герой 

е показателно за демитологизиращата стратегия на писателя, 

която включва разколебаване на самобитните ценности, издиг- 

нати в култ от Романтизма, и скрита полемика срещу божест- 

вената наредба на света. Оказва се, че божествената хармония 

не е хармония на любовта. Художественият свят на „Ейми Фос- 

тър“ изглежда сякаш организиран от зъл демиург (като израз на 
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Конрадовата дълбока песимистична убеденост в безсмислието 

на света и липсата на етичност в него). Според този принцип 

ангелът на любовта, Ейми, която се появява „пред неговите 

[на Янко] очи в ореол от ангелска светлина“ (124), т.е. като до- 

бър закрилник и водител, небесен вестител, се оказва ангел на 

смъртта.30 […] 

„Ейми Фостър“ носи дълбокия отпечатък на авторовата 

идеологическа полемика. Тя се проявява най-ясно в заключе- 

нието, което обезоръжава религиозния принцип на възмездието 

(идеята, че човешкият край се определя от това как е протекъл 

животът).31 Конрадовият текст представя пълното поражение на 

идеологията и аксиологията, които в други случаи са определя- 

щи за авторовата перспектива – вярата в победата на свободата, 

щастливия край на романтичното пътуване, стойността на ети- 

ческото отношение към света. В изложбата на д-р Кенеди, Янко 

Гурал – фигура от восъчния музей на полския романтизъм, става 

антимодел, илюстриращ несъвместимостта на романтическите 

идеали с новата реалност, кризата на тези идеали и последвало- 

то разочарование. По този начин Конрадовото изпълнение (фе- 

нотип) на традициите на Полския романтизъм (генотип) приема 

формата на метафора, или по-скоро алегория, морална притча, 

иносказание. Всъщност в него авторът задейства собствената 

си полемика срещу наследената традиция, която го моделира и 

която заплашва да ограничи полето на изявата му и да дефор- 

мира индивидуалността му. Явно „Ейми Фостър“, както и „Гос- 

подарят Джим“ (творба, непосредствено предхождаща напис- 

ването на „Ейми Фостър“) представят полемичното отношение 

на Конрад към романтичното му наследство – същата криза в 

романтическата идеология и аксиология, която вероятно е под- 

готвила и емиграцията му от Полша и може би е мотивирала 

желанието му да се освободи от бремето на миналото, да стане 

30 Виж интерпретацията на Claude Maisonnat, op. cit., 112, според която Ейми 

може да бъде осмислена като ангела на смъртта. 
31 Marian Filipiak, Aksjologiczne treści antropologii biblijnej, Lublin: Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej, 1991, 16. Anna Brzozowska-Krajka, op. cit., 51. 
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нов човек, символично прероден, като своеобразна tabula rasa, 

която може да се изпълни с изцяло нови преживявания, чувства, 

идеи и ценности. Умишлено в романтическата биография на 

Янко Гурал присъства фигурата на д-р Кенеди, интелигентен 

и амбициозен лекар с неутолимо любознателна, проницателна 

и отдадена на науката мисъл, който „вярва, че има частица оче- 

видна истина във всяка загадка“ (106). Той прилича на вероят- 

ния си полски прототип, д-р Изидор Коперницки, един от „ду- 

ховните бащи“ на младия Конрад в Краков, който го запознава 

с идеи и убеждения от своето (това на Аполон Коженьовски и 

Тадеуш Бобровски) поколение. 

Разгадаването на загадката на Янко Гурал хвърля светли- 

на върху личността и житейския избор на Джоузеф Конрад, 

който също като главния герой на „Ейми Фостър“ е бил превъз- 

хождащ времето си странник, романтичен скиталец пилигрим 

(полското съответствие на думата „пилигрим“ – wędrowiec – е 

заглавието на полско списание, което младият Конрад е обичал 

да чете). В шедьовъра си „Ейми Фостър“ Конрад умело успя- 

ва чрез романтически техники на характеризиране да разкрие 

част от истината за себе си в конструирането на главния герой, 

злощастен авантюрист от Източните Карпати, обрисуван като 

романтически персонаж посредством представата за възвишен 

морал, достойнство и чест, рицарска доблест и изострено чув- 

ство за социална справедливост. Конрад преобразява типичната 

романтическа тенденция да се търси екзотиката на патриотизма 

в един преди всичко автобиографичен образ и израз на собст- 

вените си убеждения.32 Съгласно романтическите принципи за 

националния дух на литературата и творческото преобразуване 

на елементи от фолклора Конрад преосмисля по-ранните си въз- 

гледи относно иронията (друга ключова категория в естетиката 

 
32 Виж интуитивното изказване на Бертран Ръсел, че „Ейми Фостър“ дава 

ключ към душата на Конрад: Bertrand Russel, Portraits from Memory and 

Other Essays (New York: Simon and Schuster, 1956), 88–89. Виж и Zdzisław 

Najder, Joseph Conrad. A Chronicle, 273. 
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на Романтизма).33 По този начин, като прилага романтическа 

концептуална рамка и поетичния „речник“ на патриотичната 

лирика, Конрадовият роман „Ейми Фостър“ дава глас на ро- 

мантическата теза за отличителното и специфично естество на 

полския национален манталитет – идея, застъпена в полската 

документална литература в края на XIX и началото на XX век. 

 

Превод от английски: Свилен Колев и Петя Цонева 

 

 
Превод е със съкращения по: Anna Brzozowska-Krajka, Yanko 

Goorall: A Waxwork from the Wax Museum of Polish Romanticism, 

Joseph Conrad: East European, Polish and Worldwide, ed. By Wiesław 

Krajka (Conrad: Eastern and Western Perspectives, vol. VIII) East 

European Monographs, Boulder, Maria Curie-Skłodowska Uniwersity, 

Lublin, Distributed by Columbia University Press, New York, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 За иронията като естетическа категория пише Piotr Łaguna, Ironia jako 

postawa i jako wyraz (Z zagadnień teoretycznych ironii), Kraków, WL, 1984, 52. 



290  

ДЕБЮТИ 

 

 
Тери Пратчет и неговата поредица 

„Светът на Диска“ – преводи 

и рецепция в България 

Яна Якимова, магистър в Софийския университет 

yakimova.y@abv.bg 

 

Хората имат нужда от фантазиите, за да бъдат 

хора. За да бъдат средоточието, където се срещат 

падналият ангел и маймуната, изправяща се на 

задните си лапи. 

Тери Пратчет, „Дядо Прас“ (прев. Вл. Зарков) 

 

 
І. Увод 

 
Книгата на Дария Карапеткова „Ботуша в българската литера- 

турна мода“ представлява пространно изследване върху взаимо- 

действията между българската и италианската култура през при- 

змата на преводите и рецепцията на италианската литература от 

Освобождението до 1989 г. В отделните глави на книгата автор- 

ката разглежда не само историческото развитие на преводите от 

италиански на български на значими литературни произведе- 

ния, но и навлиза в детайли относно конкретни преводачески 

казуси, сравнява различни преводи, коментира проблеми, свър- 

зани с тенденциите, идеологията, моралното остаряване на пре- 

вода и нуждата от нови преводи, като същевременно успява да 

представи и влиянието на италианската литература у нас, което 

се осъществява и чрез преводите на италиански произведения. 

mailto:yakimova.y@abv.bg
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В настоящата работа ще се опитаме да направим подобен 

преглед, като го концентрираме до анализ на рецепцията на 

Тери Пратчет като автор в България чрез преводите на негова- 

та поредица „Светът на Диска“. Целта е, от една страна, да се 

представи Пратчет като писател, като се разгледа в общ план 

същността на романите му от серията за Диска, тъй като те зае- 

мат значителна част от творчеството му. От друга страна, ще се 

спрем на проблема за преводната рецепция на неговите произ- 

ведения у нас, като анализираме преводите на произведенията 

му, излизали на български през годините. Освен върху работата 

на професионалните преводачи ще обърнем внимание на поя- 

вилите се в последно време в интернет и получили голяма по- 

пулярност фенпреводи. Един задълбочен анализ на преводите 

на Тери Пратчет несъмнено би бил изключително пространен и 

далеч надхвърля обема на настоящата работа. Поради това тук 

ще се спрем на някои любопитни моменти като превода на за- 

главието, на някои имена и игри на думи и ще разгледаме някол- 

ко откъса, дело на различни преводачи. 

 
 

ІІ. Тери Пратчет и неговият Свят на Диска 

 
Както казва Брандън Сандерсън, трудно е да представиш Тери 

Пратчет на незапознатия с творчеството му. Тук е мястото да 

изтъкнем, че поредицата за Света на Диска е изключително 

обемна – тя се състои от четиридесет и един романа, като пър- 

вият („Цветът на магията“) е издаден през 1983 г., а последният 

(„Короната на овчаря“, все още неиздаден в превод на българ- 

ски) е завършен през 2014 г. и излиза през 2015 г. след смър- 

тта на автора. Към това можем да добавим и редица разкази и 

съпътстващи книги, които обясняват един или друг аспект от 

вселената, в която се развива действието в Пратчетовите рома- 

ни, сборници със знаменателни цитати и др. Макар в романите 

от поредицата за Диска да се забелязва последователност – във 
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всяка следваща книга светът е доразвит и обогатен, разкрити са 

непознати до момента черти в характерите на постоянните пер- 

сонажи или пък са въведени нови, те могат да бъдат четени и раз- 

бъркано. Поради това на читателя му отнема време, докато на- 

пълно се потопи и ориентира в изградената от Пратчет вселена. 

Традиционно романите на Пратчет се определят като ко- 

мично или пародийно фентъзи, в което той осмива характерните 

тропи и мотиви за жанра – Светът на Диска е пълен с некадърни 

магьосници, еквивалентът на Конан Варварина е беззъб старец, 

елфите са зли, а наследникът на кралския род на мегаполиса 

Анкх-Морпорк е наивен до глупост и би искал всичко друго, 

но не и да седне на полагащия му се по право престол. Въпреки 

това книгите на Пратчет са много повече от пародия на жанра, 

който по традиция е подценяван от критиката, определян е като 

предназначен предимно за деца и заклети почитатели и някак 

винаги остава встрани от „високата“ литература, несправед- 

ливо запокитен в т.нар. „ъндърграунд“. Именно писатели като 

Пратчет спомагат за преодоляването на тази представа. Сами- 

ят той многократно е защитавал фентъзито, посочвайки, че то 
„размишлява за бъдещето, пренаписва миналото и преразглеж- 

да настоящето“. Фентъзито според него „си играе с вселената“. 

Именно такава игра успява да постигне Пратчет в рома- 

ните си за Диска. Те обединяват в едно дълбок философски 

поглед към света, разбиране на човешката природа, на върхо- 

вете и спадовете в развитието на обществото, сложни, живи и 

разностранни герои, оригинален хумор и остроумие. Смехът у 

Пратчет обаче не е самоцелен, той винаги цели да разкрие нещо 

за ситуацията, за героите, да осмее недъзите на съвременното 

общество и на света, в който живеем, чийто огледален, макар и 

фантастичен образ всъщност е Светът на Диска. Противно на 

всеобщото мнение, водещото у Пратчет не е комедийното, а сю- 

жетът, героите, идеята. 

Една от силните страни на Пратчет несъмнено е развиване- 

то и постепенното разкриване на персонажите – както във всяка 

отделна книга, така и в продължение на цялата поредица. В ця- 
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лата серия за Диска има може би около една дузина герои, които 

можем да определим като централни – те се появяват в повече- 

то от романите и сюжетът се върти основно около тях. Тук мо- 

жем да изброим: вещиците Баба Вихронрав, Леля Ог и Маграт 

Чеснова; командир Сам Ваймс, капитан Керът и сержант Ангуа 

от Стражата; магьосникът Ринсуинд, Архиканцлер Ридкъли и 

Библиотекарят; лорд Ветинари; Мокр фон Ментебрад; Тифани 

и Нак Мак Фигъл;Сюзън Сто Хелит и, разбира се, Смърт, който 

е единственият персонаж, присъстващ във всеки един от рома- 

ните с изключение на „Волният народец“ и „Смрък“. Докато в 

образите на второстепенните персонажи можем да открием из- 

вестна карикатурност, то образите на протагонистите далеч не 

са статични. Всеки нов роман за Тифани например ни показва 

нови аспекти от характера на героинята, виждаме я как израства 

и от упоритото момиченце се превръща във вещицата, избрана 

да замести самата Баба Вихронрав. 
Отличителна черта на Тери Пратчет е подборът на думи – 

всяка една е внимателно обмислена и поставена на точното мяс- 

то. Той е автор с характерен стил, което именно се оказва и го- 

лямото предизвикателство за всички, захванали се с превода на 

неговите истории. Изобилието от препратки към други литера- 

турни произведения, към киното, към философията, към истори- 

ята и въобще към цялата съвременна популярна култура, както и 

честите игри на думи допълнително усложняват задачата. 

Уникална е способността на Пратчет да изпълни клишета- 

та с оригиналност и чрез на пръв поглед смешното да представи 

в дълбочина различни проблеми и дори да заяви политическа по- 

зиция. Ако изследваме романите от поредицата, ще забележим, че 

всеки от тях сякаш имитира и пародира определени литературни, 

филмови или музикални произведения или явления (например 

„Посестрими в занаята“ – „Макбет“, „Ерик“ – „Фауст“, „Маска- 

рад“ – „Фантомът от операта“, „Подвижни образи“ – филмовата 

индустрия и Холивуд, „Невиждани академици“ – футболните за- 

палянковци и т.н.). Реалният свят сякаш се оглежда в измисления 

Свят на Диска като в криво огледало и именно по този начин 
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Пратчет успява най-добре да предаде идеите си, да разкрие и раз- 

критикува недъзите на обществото. Колкото и фантастичен да 

изглежда Дискът на пръв поглед, ако се вгледаме, забелязваме, че 

той всъщност е сбор от елементи от нашето съвремие, като чрез 

вълшебното и смешното всъщност ни позволява да се докоснем 

и да се замислим върху сериозни теми (например конфликтите 

между предразсъдъците на ортодоксалните джуджета, живеещи 

в планините, и светогледа на джуджетата, имигрирали в големия 

град и опитващи се да се впишат в новата среда, насочват погле- 

да ни към действителните проблеми на затворените религиозни 

общности и положението на имигрантите в западните държави). 

Така Пратчет, вземайки нещо познато, уж го променя до неузна- 

ваемост, за да ни разкрие неговата истинска същност и да ни по- 

могне да я видим. Тъкмо в това се състои и ценността на Пратче- 

товите произведения. В запазването на духа на романите и стила 

на автора пък се състои основната задача на преводачите, върху 

чиито преводи ще се спрем в следващата глава. 

 
 

ІІІ. Преводите на поредицата „Светът на Диска“ 

 
Както пише Дария Карапеткова в книгата си „Ботуша в българ- 

ската литературна мода“, има „случаи на неосъзнати сходства 

между характера на преводача и характера на творбата или авто- 

ра, който той превежда“. В тази глава ще се опитаме да открием 

дали са налице такива сходства между Тери Пратчет и неговите 

преводачи на български, като направим преглед на различните 

преводи на романите от поредицата за Света на Диска, излизали 

през годините. Ще се спрем и на няколко откъса, за да посочим 

различните преводачески решения. Във втората част на главата 

ще коментираме преводаческите избори при някои от заглавия- 

та на книгите. 

Първите преводи на Пратчетовата поредица на български 

излизат в началото на 90-те години на ХХ в. Първата книга за 
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Диска – „Цветът на магията“, е преведена от Мирела Христова, 

която е отговорна и за преводите на още шест от по-ранните 

романи от серията. Мариана Захариева е превела само един от 

романите – „Фантастична светлина“, а Елена Паскалева – два 

(„Посестрими в занаята“ и „Шовинист“). Владимир Зарков 

е преводачът на основното количество книги от поредицата. 

Може би той е този, който в най-голяма степен оформя Прат- 

четовия стил на български. Сред преводачите на по-късно из- 

лезлите книги от поредицата е и Катя Анчева (в неин превод са 

десет от по-новите романи). Йоханна Разпопова също превежда 

една от наскоро отпечатаните на български книги, а именно – 

„Пощоряване“, чийто превод предизвика множество дискусии. 

На този казус ще се спрем по-долу. В последно време голяма 

популярност придобиват и т.нар. „фенпреводи“, публикувани в 

сайта chitanka.info, сред които Деница Минчева се отчита с две 

книги, а потребителят, назован само с псевдонима de Cyrvool – 

с цели пет. В настоящата работа ще обърнем специално внима- 

ние на фенпреводите, тъй като те дълго време бяха единствена- 

та възможност за читателите, невладеещи английски език, да 

се докоснат до новите произведения на Тери Пратчет. Следва 

да отбележим, че през годините романите от поредицата не са 

излизали на български по реда си на издаване във Великобри- 

тания, а хаотично, и едва в последно време се установи някаква 

последователност, при която те започнаха да следват издаването 

на английските оригинали. 
Мирела Христова превежда седем от романите – „Цве- 

тът на магията“, „Еманципирана магия“, „Морт“, „Стражите! 

Стражите!“, „Малки богове“, „Въоръжени мъже“ и „Музика 

на душата“. Тези романи обаче по-късно излизат и в превод 

на Владимир Зарков. Трябва да отбележим, че Зарков запазва 

заглавията и се придържа към имената на персонажите, уста- 

новени от Мирела Христова. Впоследствие, превръщайки се в 

единствения преводач на Пратчет в течение на няколко години, 

той самият също установява имената на голяма част от героите, 

станали емблематични за публиката. Наличието на два различ- 
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ни превода ни позволява да направим сравнение между тях. В 

следващите редове ще се спрем на няколко откъса от „Стражи- 

те! Стражите!“ и „Морт“, за да ги сравним с оригинала и да 

видим какви преводачески решения са взели Христова и Зарков. 

Нека най-напред сравним преводите на посвещението в 

началото на „Стражите! Стражите!“. Започваме с оригиналния 

текст на Пратчет, а след това ще предложим и преводите: 

 
They may be called the Palace Guard, the City Guard, or 

the Patrol. Whatever the name, their purpose in any work of heroic 

fantasy is identical: it is, round about Chapter Three (or ten minutes 

into the film) to rush into the room, attack the hero one at a time, and 

be slaughtered. No one ever asks them if they wanted to. 

This book is dedicated to those fine men. (Terry Pratchett, 

“Guards! Guards!”) 

 
Можем да ги наречем Дворцовата стража, Градската стра- 

жа, или пък Патрула. Както и да ги наречем, тяхното предназна- 

чение във всяко съчинение на героичния приказен жанр е едно и 

също: а именно, някъде около Трета глава (или пък десет минути 

след началото на филма) да се втурнат в стаята, да нападнат героя 

всички едновременно и да бъдат убити. Никой никога не ги пита 

дали това им харесва. 

Книгата се посвещава на тези чудесни мъже. (Прев. Мире- 

ла Христова) 

 
Може да ги наричат Дворцовата охрана, Градската стража 

или Патрула. Независимо от името, ролята им във всяка творба 

от героичното фентъзи е една и съща: а именно, някъде към трета 

глава (или десетина минути след началото на филма) да нахлуят 

в стаята, всички вкупом да нападнат героя и да бъдат изклани. И 

никой никога не ги пита дали им харесва това. 

Книгата се посвещава на тези чудесни мъже. (Прев. Вла- 

димир Зарков) 

 

На пръв поглед в преводите няма голяма разлика. Може 

би е редно да отдадем предпочитание на варианта на Зарков, 
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защото избягва повторението на „стража“ (guard), което, макар 

и допустимо на английски, е по-добре да бъде избегнато на бъл- 

гарски. Освен това Зарков предава името на жанра по начина, 

по който е общоизвестно – „героично фентъзи“, като същевре- 

менно остава верен на оригинала. Христова разгъва прекалено 

много стиловото определение и по този начин се губи яснотата. 

Нека проследим разликата в преводите и в един следващ откъс: 

 
In another space entirely, it was early morning in Ankh- 

Morpork, oldest and greatest and grubbiest of cities. A thin drizzle 

dripped from the grey sky and punctuated the river mist that coiled 

among the streets. Rats of various species went about their nocturnal 

occasions. Under night’s damp cloak assassins assassinated, thieves  

thieved, hussies hustled. And so on. And drunken Captain Vimes of 

the Night Watch staggered slowly down the street, folded gently into 

the gutter outside the Watch House and lay there while, above him, 

strange letters made of light sizzled in the damp and changed colour... 

(Terry Pratchett, “Guards! Guards!”) 

 
В едно съвършено различно пространство беше ранна 

утрин — в Анкх-Морпорк — най-стария, най-големия и най- 

мръсния от всички градове. Лек дъждец ръмеше от сивото небе 

и браздеше речната мъгла, която се кълбеше из улиците. Плъхо- 

ве от най-различни видове се движеха по нощните си дела. Под 

мокрото наметало на нощта убийците убиваха, крадците крадяха, 

леконравните жени си търсеха клиенти. И т.н. 

А пияният Капитан Ваймс от Нощната стража се заклатуш- 

ка несигурно надолу по улицата, свърна кротко в канавката пред 

Наблюдателницата и продължи да лежи там, докато, над него, 

странни букви от светлина запращяха във влажния въздух и про- 

мениха цвета си… (Прев. Мирела Христова) 

 
В едно съвсем друго пространство настъпваше ранно утро 

в Анкх-Морпорк, най-древния, величав и мърляв сред всички 

градове. Ситен дъждец ръмеше от сивото небе и капеше през реч- 

ната мъгла, виеща се из улиците. Плъхове от всякакви разновид- 

ности бяха заети с нощните си дела. Под подгизналото наметало 
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на нощта убийците убиваха, крадците крадяха, а шафрантиите 

шафрантийстваха. И така нататък. 

А пияният капитан Ваймс от Нощната стража се затътри 

мудно по улицата, кротко се сви в канавката пред Участъка на 

Стражата и си полегна там, докато над него чудновати букви от 

светлина съскаха във влагата и меняха цветовете си… (Прев. Вла- 

димир Зарков) 

 

Тук също откриваме само дребни различия. Докато Зарков 

е максимално верен на оригинала, като превежда drizzle като 

„ситен дъждец“, то Христова успява по-добре да „литератури- 

зира“ превода в пасажа „браздеше речната мъгла, която се къл- 

беше из улиците“, тъй като едно от значенията на punctuate е 

„прекъсвам от време на време“. Трябва да отбележим оригинал- 

ния начин, по който Зарков превежда hussies hustled така, че да 

запази етимологичната фигура от оригинала на Пратчет. Що се 

отнася до израза „staggered slowly down the street“ имаме съот- 

ветно: „се заклатушка несигурно надолу по улицата“ при Хри- 

стова и „се затътри мудно по улицата“ при Зарков. Христова 

избира по-добър глагол, за да предаде смисъла, тъй като stagger 

означава „клатушкам се, залитам, олюлявам се“, но пък Зарков 

предава по-добре начина на движение, като превежда slowly 

като „мудно“. Освен това Христова допуска прекален буквали- 

зъм в превода си, като пише „надолу по улицата“. Затова би- 

хме могли да предложим вариант, който е комбинация от двата 

превода: „се заклатушка мудно по улицата“. В превода на па- 

сажите има още едно интересно различие – the Watch House за 

Христова е „Наблюдателницата“, което, макар и вярно, отново 

е твърде буквално с оглед по-нататъшното развитие на сюжета, 

докато Зарков избира по-подходящото за историята „Участъка 

на Стражата“ (още повече, че на английски Пратчет най-често 

нарича Стражата – The City Watch). Може би най-важната раз- 

лика в преводите е тази в глаголите, които двамата преводачи 

избират, за да преведат израза „sizzled in the damp and changed 

colour“, като Христова се спира на глаголи с представки, които 
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посочват еднократност, а Зарков – на такива, които говорят за 

известна продължителност на действието. 

Ще илюстрираме различните решения на преводачите с 

още един откъс от „Стражите! Стражите!“: 

 
Now pull back briefly from the dripping streets of Ankh- 

Morpork, pan across the morning mists of the Disc, and focus in again 

on a young man heading for the city with all the openness, sincerity and 

innocence of purpose of an iceberg drifting into a major shipping lane. 

The young man is called Carrot. This is not because of his hair, 

which his father has always clipped short for reasons of Hygiene. It is 

because of his shape. 

It is the kind of tapering shape a boy gets through clean living, 

healthy eating, and good mountain air in huge lungfuls. When he 

flexes his shoulder muscles, other muscles have to move out of the 

way first. (Terry Pratchett, “Guards! Guards!”) 

 
А сега да се отдръпнем за кратко от подгизналите улици на 

Анкх-Морпорк, да погледнем над утринните мъгли на Света на 

Диска и отново да се фокусираме в него-върху един млад мъж, 

който се отправя към града с цялата откритост, честност и не- 

винност на намеренията на айсберг, навлизащ на територията на 

основна плавателна линия. Младият мъж се казва Керът. 

Това не е заради косата му, която баща му винаги беше под- 

стригвал къса поради Хигиенни съображения. А поради формата 

му. 

Това е от онзи вид заострена форма, която едно момче при- 

добива чрез чист живот, здравословна храна и хубав планински 

въздух в мощни дробове. Когато извие раменните си мускули, 

останалите мускули първо трябва да им направят място. (Прев. 

Мирела Христова) 

 
А сега да отдръпнем за кратко поглед от измокрените ули- 

ци на Анкх-Морпорк, да го плъзнем по утринните мъгли на Ди- 

ска и да го съсредоточим отново върху младеж, отправил се към 

града с цялото простодушие, искреност и невинност на айсберг, 

който се носи към важен морски път. 
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Името на младежа е Керът. Нарекли са го на морков не за- 

ради цвета на косата му, която неговият баща винаги подстригва- 

ше късо в името на хигиената. Изборът се дължи на фигурата на 

младежа. 

Едно момче постига такова стесняващо се от раменете 

надолу телосложение чрез здравословен живот, обилна храна и 

чудесен планински въздух, поеман на огромни порции. Когато  

Керът размърда рамене, първо се налага другите мускули да им 

направят място. (Прев. Владимир Зарков) 

 

И тук не забелязваме голяма разлика в преводите. Редно 

е да отбележим, че в превода на Мирела Христова има бележка 

под линия, която обяснява, че името на героя Керът (на англий- 

ски Carrot) означава „морков“. Интересен е подходът, с който 

Зарков избягва бележката под линия, разширявайки малко изре- 

чението. Основната разлика е как двамата преводачи са превели 

първото изречение от третия абзац на откъса. Докато Христова 

избира да преведе tapering shape буквално като „заострена фор- 

ма“, то Зарков е по-описателен със „стесняващо се от раменете 

надолу телосложение“. Може би като компромисен вариант би- 

хме могли да предложим „конусовидно телосложение“, макар че 

преводът на Владимир Зарков е по-близък до идеята на оригина- 

ла не само относно фигурата на героя, а и относно чудесния пла- 

нински въздух, „поеман на огромни порции“ („good mountain air 

in huge lungfuls“ в оригинала), в което изречение Христова до- 

пуска прекален буквализъм и така се изгубва смисълът на ориги- 

налния текст („в мощни дробове“ вместо „на огромни порции“). 

Нека сега да разгледаме откъс от друг от романите за Ди- 
ска, който отново е познат на читателите в два варианта – отно- 

во на Мирела Христова и на Владимир Зарков. Става дума за 

началото на „Морт“: 

 
This is the bright candlelit room where the life-timers are 

stored – shelf upon shelf of them, squat hourglasses, one for every 

living person, pouring their fine sand from the future into the past. The 

accumulated hiss of the falling grains makes the room roar like the sea. 
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This is the owner of the room, stalking through it with a 

preoccupied air. His name is Death. (Terry Pratchett, “Mort”) 

 
Това е озарената от ярки свещи стая, където се пазят хро- 

нометрите на живота – рафт върху рафт, отрупани с тумбести пя- 

съчни часовници – по един за всеки жив човек, които пресипват 

финия си пясък от бъдещето в миналото. От натрупаното съскане 

на падащи зрънца стаята бучи като море. 

Ето го и собственикът на стаята, който дълбокомислено 

броди из нея. Казва се Смърт. (Прев. Мирела Христова) 

 
Ето я ярко озарената от свещи зала, където се съхраня- 

ват животомерите – лавица над лавица, претъпкани с тумбести 

пясъчни часовници, по един за всеки жив човек. Те пресипват 

финия си пясък от миналото към бъдещето. Общото съскане на 

падащите зрънца изпълва залата с грохот като морски прибой. 

Ето го и стопанина на залата, който крачи с явно умислен 

вид. Името му е Смърт. (Прев. Владимир Зарков) 

 
Следва да отбележим подходящата находка на Зарков от- 

носно превода на „life-timers“ като „животомери“ – подходящо 

название за часовниците, които отмерват човешкия живот. Ми- 

рела Христова обаче е по-близо до оригинала със „стаята бучи 

като море“ и „пресипват финия си пясък от бъдещето в мина- 

лото“. При превода на втория израз Владимир Зарков размества 

местата на миналото и бъдещето и по-този начин променя иде- 

ята на оригинала. Освен това допуска и англицизъм с „Името 

му е Смърт“, докато Христова е по-вярна на българския език с 

„Казва се Смърт“. Забелязват се и други дребни разлики – room 

във варианта на Христова е „стая“, което е и буквалното значе- 

ние, докато при Зарков е „зала“, а двете думи имат известна раз- 

лика в значението си. Както отбелязахме по-горе, при Пратчет 

всяка дума е подбрана внимателно, затова ако искаше да говори 

за зала, той сигурно би написал hall, а не room. 

Ще продължим сравняването на преводите на Пратчет, 

като се спрем на няколко откъса от първия роман от серията за 
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Тифани – „The Wee Free Men“, който първо се появи във фенпре- 

вод, публикуван в сайта chitanka.info и e дело на лице, скрито 

под псевдонима de Cyrvool. По-късно вече излезе и официален 

превод, дело на Катя Анчева. Общото в преводите е, че и двамата 

преводачи избират да превеждат речта на човечетата от Нак Мак 

Фигъл, дали името на романа, с шопско-македонски диалект. Във 

фенпревода тази тенденция е по-изявена, докато в този на Катя 

Анчева се откриват и изречения, които са предадени не чрез диа- 

лект, а чрез жаргон или просторечие. Жаргонът и просторечието 

в случая са може би по-подходящи, защото речта на Нак Мак 

Фигъл представлява „шотландски“ английски. Самите герои са 

вдъхновени от шотландските кланове, носят килтове, свирят на 

гайди и са с червени коси, изпълвайки клишето за шотландците. 

С оглед на това е редно да се запитаме доколко преводът с диа- 

лект, макар и забавен, всъщност не ги свързва с един културен 

контекст, към който те не принадлежат. В двата превода обаче 

има и доста разлики. Дори имената на главните герои са преве- 

дени различно – Nac Mac Feegle във варианта на de Cyrvool са 

предадени като Нак Мак Фийгъл, а в този на Анчева – Нак Мак 

Фигъл. Нещо повече – в превода на Анчева името на главната 

героиня е Тифани Сболки (Tiffany Aching в оригинала), а при de 

Cyrvool е Тифани Болежкова. Нека разгледаме кратък откъс от 

романа, за да видим още разлики при превода на имената: 
 

Miss Perspicacia Tick sat in what little shelter a raggedy hedge 

could give her and explored the universe. She didn’t notice the rain.  

Witches dried out quickly. (Terry Pratchett, “The Wee Free Men”) 

 

Госпожица Проникация Загадини седеше под оскъдния 

заслон на един проскубан жив плет и изучаваше вселената. Не  

обърна внимание на дъжда. Вещиците съхнат бързо. (Прев. Катя 

Анчева) 

 

Мис Проницателина Тик беше седнала под жалкия заслон 

на занемарения плет и изследваше вселената. Тя не забелязваше 

дъжда. Вещиците съхнат бързо. (Прев. de Cyrvool) 
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Тук следва да отдадем предпочитание на варианта на 

de Cyrvool, що се отнася до името на героинята. Той го пре- 

вежда като Мис Проницателина Тик. Името идва от прилагател- 

ното perspicacious, което означава „проницателен, прозорлив, 

предвидлив“. Макар да е налице тенденция английските думи 

mister, missis и miss да се превеждат на български със съответ- 

ните им „господин“, „госпожа“ и „госпожица“, трябва да под- 

крепим решението на преводача да запази оригиналния вариант 

тук, защото отново е налице игра на думи – мис Тик е вещица и 

името ѝ звучи като „мистик“ (на английски съответно Miss Tick 

и mystique). 
Да разгледаме още един пасаж от преводите: 

 
‘Yes,’ she said quietly, as rain poured off the rim of her hat.  

There it is. A definite ripple in the walls of the world. Very worrying. 

There’s probably another world making contact. 

That’s never good. I ought to go there. But ... according to my 

left elbow, there’s a witch there already ...’ 

‘She’ll sort it out, then,’ said a small and, for now, mysterious 

voice from somewhere near her feet. 

‘No, it can’t be right. That’s chalk country over that way,’ said 

Miss Tick. ‘You can’t grow a good witch on chalk. The stuff’s barely 

harder than clay. You need good hard rock to grow a witch, believe 

me.’ (Terry Pratchett, “The Wee Free Men”) 

 
– Да – промърмори тя, а дъждът се изливаше от периферия- 

та на шапката ѝ. – Ей, го нá. Явен трус в основите на света. Доста 

тревожно. Сигурно става контакт с друг свят. Това никога не е на 

добре. Трябва да отида там. Но… според левия ми лакът там вече 

има вещица… 

– Значи има кой да се оправя – обади се тъничък и засега 

тайнствен гласец някъде към краката ѝ. 

– Не, нещо е сбъркано. Там, по ония места, са варовици 

– посочи госпожица Загадини. – На варовик не виреят свестни 

вещици. Той е само малко по-твърд от глина. За да отрасне вещи- 

ца, трябва доста твърда скала, повярвай ми. (Прев. Катя Анчева) 
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– Да, – рече си тя тихичко, докато дъждът преливаше през 

ръба на шапката ѝ. – Ето това е то. Несъмнено трептене по стени- 

те на света. Много обезпокоително. Вероятно чужд свят се опит- 

ва да установи контакт. Това никога не е на добро. Трябва да оти- 

да там. Обаче… според левия ми лакът там вече си имат вещица. 

– Че тогава тя да се оправя – обади се един засега тайнствен 

гласец откъм краката ѝ. 

– Не, това не може да е вярно. С тая ми ти варовита земя – 

каза мис Тик – Добра вещица на варовик не вирее. Та това нещо 

е само малко по-твърдо от глина! Трябва ти добра яка скала, за да 

се пръкне вещица, повярвай ми. (Прев. de Cyrvool) 

 

Тук виждаме, че фенпреводът е по-близък до оригинала с 

„рече си тя тихичко“ и „трептене по стените на света“, а този на 

Катя Анчева с целия последен абзац, като изключим името на 

героинята, тъй като вариантът на de Cyrvool е прекалено прос- 

торечен. 

И след като заговорихме за просторечие, нека да илюстри- 

раме как двамата преводачи превеждат речта на Нак Мак Фи- 

гъл, за което стана дума: 

 
‘Crivens! Gang awa’ oot o’ here, ye daft wee ninny! ‘Ware the 

green heid!’ 

And with that he pulled at a piece of string that was hanging 

over the side of his boat and a second red-headed man surfaced, 

gulping air. 

‘Nae time for fishin’!’ said the first man, hauling him aboard. 

The green heid’s coming!’ 

‘Crivens!’ said the swimmer, water pouring off him. ‘Let’s 

offski!’ 

And with that he grabbed one very small oar and, with rapid 

back and forth movements, made the basket speed away. 

‘Excuse me!’ Tiffany shouted. ‘Are you fairies?’ (Terry 

Pratchett, „The Wee Free Men”) 

 
– Кривунци! Мащай се оттука, бре, будала с будалите! Пай 

се от зелената чутура! – след което дръпна една провесена през 
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лодката връв и на повърхността изплува още едно рижо човече, 

което жадно пое въздух. 

– Не му е времето за риболовене! – смъмри го първото, до- 

като го изтегляше в лодката. – Зелената чутура иде! 

– Кривунци! – викна плувецът, ръсейки вода от себе си. – 

Беж да бягаме! 

При това той грабна едно миниатюрно гребло и като го раз- 

въртя чевръсто, подкара кошницата със завидна скорост. 

– Извинете! – подвикна Тифани. – Вие самодиви ли сте? 

(Прев. Катя Анчева) 

 
– Кривънци! Бегай ма, тъпо дребно лапе! Па’и се от зеле- 

ната чутура! 

Като каза това, той дръпна някакъв конец, провесен от лод- 

ката му и на повърхността изплува още едно рижо човече, жадно 

гълтащо въздух. 

– Оно не е време за риба! – каза първото човече, докато 

вмъкваше второто в лодката – Зелената чутура иде! 

– Кривънци! – каза плувецът, докато водата се стичаше от 

него – Бегай да бегаме! 

И като каза това, той хвана едно много малко гребло и с 

чевръсти движения засили кошницата надалеч. 

– Извинявайте! – извика Тифани – Вие елфчета ли сте? 

(Прев. de Cyrvool) 

 

В този случай бихме могли да приемем варианта на 

de Cyrvool „тъпо дребно лапе“ като съответстващ в по-голяма 

степен на оригинала, но този с „Оно не е време за риба!“ не 

е подходящ, тъй като е прекалено „диалектизиран“. Затова тук 

следва да отдадем предпочитание на варианта на Катя Анчева 

(„Не му е времето за риболовене!“). Фенпреводът си позволява 

и някои отклонения, като замества „said the first man“ с „каза 

плувецът“, като по този начин „бяга“ от оригинала. Също така 

употребата на причастие в „жадно гълтащо въздух“ би могла да 

бъде избегната, както е направила Катя Анчева в своя вариант. 

Наблюдаваме и още една сериозна разлика. Докато във фенпре- 

вода fairies са преведени като „елфчета“, което все пак държи 
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сметка за фолклора на Британските острови, то в този на Анче- 

ва те са станали „самодиви“, което отново привързва историята 

към чужд културен контекст. 

Що се отнася до фенпреводите, трябва да отбележим, че 

в интернет са достъпни и други преводи на de Cyrvool. В негов 

превод може да откриете освен „The Wee Free Men“ („Дребнио 

волен народ“), също и „A Hat Full of Sky“ („Шапка от небето“), 

„Wintersmith“ („Зимеделецът“), „Going Postal“ („Пощоряване“) 

и „Making Money“ („Да направиш пари“). Всички те, с изклю- 

чение на „Пощоряване“, са излизали в официални преводи на 

Катя Анчева, като се наблюдава известна разлика в заглавията. 

В превода на Анчева „The Wee Free Men“ е „Волният народец“, 

„A Hat Full of Sky“ е „Шапка пълна с небе“, „Wintersmith“ е „Зи- 

моковецът“, а „Making Money“ е „Опаричване“. „Going Postal“ 

и „Making Money“ са налични в интернет и с още един фенпре- 

вод – на Деница Минчева, съответно със заглавията „Пощенски 

гамбит“ и „Истински пари“. Така „Going Postal“ се превръща 

в най-превеждания Пратчетов роман у нас, тъй като са налице 

два фенпревода и един официален, дело на Йоханна Разпопова, 

със заглавие отново „Пощоряване“. Именно този превод още с 

излизането си предизвика много коментари сред публиката, из- 

ключително много критика и разочарование у почитателите на 

Пратчет. Сред достойнствата на превода можем да отличим за- 

главието „Пощоряване“, за което ще стане дума по-долу, когато 

разглеждаме превода на Пратчетовите заглавия. За съжаление, 

силните му страни свършват тук. Йоханна Разпопова решава да 

запази имената на главните герои без да ги превежда – като от 

Moist von Lipwig и Adora Belle Dearheart (за владеещите англий- 

ски е очевидна играта на думи, още повече, като се има пред- 

вид мрачният характер на героинята) те стават съответно Мойст 

фон Липуиг и Адора Бел Диърхарт. Преводачката обаче си поз- 

волява да променя имената на по-стари герои от поредицата, 

които вече са утвърдени на български и които нито един от дру- 

гите преводачи не е променял. Така капитан Керът Айрънфа- 

ундерсън (Carrot Ironfoundersson в оригинала, букв. „синът на 
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откриващия желязо“), за когото стана дума по-горе, в превода 

на Разпопова става Керът Чугунолеярски. Няма обяснение за 

тази смяна, още повече че Ironfoundersson не означава Чугуно- 

леярски. Командирът на Стражата Сам Ваймс, когото също вече 

споменахме, пък се явява като „главнокомандващият Ваймс“ и 

„комендант Ваймс“ вместо като утвърденото, подходящо и вяр- 

но на оригинала „командир Ваймс“. В превода се забелязват и 

очевидни грешки, като например Royal Mint, което означава 

„кралски монетен двор“ или дори „кралска монетарница“, но 

тук е преведено като „кралска мента“ – очевидно вън от всяка- 

къв контекст. 

Случаят с различните преводи на „Going Postal“ е много 

интересен, защото така главният герой, който по-късно е такъв 

и в романите „Making Money“ („Да направиш пари“/ „Истински 

пари“/ „Опаричване“) и „Raising Steam“ („Под пара“ в превод 

на Катя Анчева), се явява с няколко различни имена. В превода 

на Йоханна Разпопова е Мойст фон Липуиг, в този на de Cyrvool 

е Олян фон Ментелик, във варианта на Деница Минчева е Вла- 

го фон Мустак, а в „Опаричване“ и „Под пара“ на Катя Анчева 

е Мокр фон Ментебрад. Същото важи и за неговата любима – 

Adora Belle Dearheart. При Разпопова тя е Адора Бел Диърхарт, 

при de Cyrvool е Прелест-Хубавинка Миличкова, при Деница 

Минчева – Прелест Дивна Добродуш, а при Катя Анчева – Нена 

Гледна Добродушка. Разглеждаме този казус, за да си зададем 

въпроса доколко преводачът, който се захваща с утвърдена по- 

редица, издавана на съответния език и преди неговия превод, 

е обвързан с предишните преводи. Несъмнено всеки преводач 

е свободен в своите избори и решения, но би следвало да дър- 

жи сметка за вече утвърдените преводи и по възможност да се 

придържа към тях, както видяхме, че Владимир Зарков се е 

придържал към преводите на заглавията, въведени от Мирела 

Христова. 
Когато говорим за превода на Пратчетовите заглавия, след- 

ва да отбележим, че голяма част от тях представляват игра на 

думи, в някои случаи чудесно отиграна от българските превода- 
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чи. Така например изключително подходящо заглавието „Equal 

Rites“ е преведено и от Мирела Христова, и от Владимир Зарков 

като „Еманципирана магия“. В романа става дума за първата 

жена магьосник и е очевиден каламбурът, който Пратчет прави 

между думите rites („ритуал, обред, церемония“) и rights („пра- 

ва“), които се произнасят по сходен начин. Идеята за борбата 

на героинята за равни права добре е предадена на български с 

избраното заглавие. За сравнение можем да приложим няколко 

превода на заглавието на други езици, които не са уловили така 

добре духа му. Немското заглавие – „Das Erbe des Zauberers“, 

се превежда като „Заветът на магьосниците“, а руското „Тво- 

рцы заклинаний“ като „Творци на заклинания“. И двете изпус- 

кат основната идея. Малко по-добър е френският вариант – „La 

Huitième Fille“ („Осмата дъщеря“), който все пак държи сметка 

за сюжета, въпреки че отново не предава идеята. Добър вариант, 

близък до оригинала, предлага сръбският преводач – „Једнакост 

ритуала“. 
Сред успешните преводи на заглавия можем да посочим 

и „Дядо Прас“ за „Hog father“ в превод на Владимир Зарков. 

Трябва да отбележим, че историческото развитие на България в 

случая улеснява превода – безкрайно лесна е аналогията меж- 

ду някогашния символ на Коледа Дядо Мраз и еквивалента на 

Дядо Коледа в Света на Диска – Дядо Прас, който кара шей- 

на, теглена от диви свине. Подобен е подходът и във френския 

превод на заглавието – „Le Père Porcher“ (букв. „Дядо Свинар“, 

очевидно идващо от Дядо Коледа – Le père Noël). Немският пре- 

вод отново бяга от оригиналната идея с „Schweinsgalopp“ (букв. 

„Свински галоп“). Интересен е финският вариант, също много 

близък до оригинала – „Valkoparta Karjupukki“, като на фин- 

ски valkoparta означава „белобрад“, а karju – „глиган“, докато 

Karjupukki е очевидна игра с финското име на Дядо Коледа, а 

именно Joulupukki. Еквивалентен на българския вариант е сръб- 

ският – „Деда Прас“. 

Що се отнася до превода на заглавието на „Стражите! 

Стражите!“, откъси от която вече разгледахме, следва да отбе- 
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лежим, че Зарков явно се е придържал към първоначалния вари- 

ант на Христова, с който романът вече се е утвърдил у нас. Ори- 

гиналното заглавие е „Guards! Guards!“ и като държим сметка 

за посвещението, с което започва книгата, и за самия сюжет, 

бихме могли да предложим заглавие, което е по-близо до ориги- 

нала – „Стража! Стража!“. Такъв е впрочем руският вариант на 

заглавието, както и чешкият („Stráže! Stráže!“). 

Несъмнено сред добрите попадения на българските пре- 

водачи е „Пощоряване“ за „Going Postal“ (такъв е вариантът и 

на de Cyrvool, и на Йоханна Разпопова). Очевидна е играта на 

думи с „поща“ и „пощуряване“, като същевременно заглавието 

запазва и значението на американския жаргонен израз, който, 

както de Cyrvool отбелязва в бележка под линия в превода си, 

означава „скромен, работлив, наглед безобиден човечец внезап- 

но да изпадне в неконтролируема буйна ярост, особено такава, 

при която се стига до кървава баня“. Смятаме, че този вариант 

запазва максимална близост с оригинала, което другият фен- 

превод на книгата, дело на Деница Минчева, не прави (нейният 

вариант е „Пощенски гамбит“). Сред чуждестранните преводи 

е редно да отбележим френския – „Timbré“, който също като 

българския запазва двойния смисъл на оригинала (буквално ду- 

мата означава „щампован“, но разговорното значение е „смах- 

нат, мръднал“). 
Вече разгледахме някои разлики в преводите на „The 

Wee Free Men“, а сега ще се спрем на различните преводаче- 

ски решения за заглавието. Във варианта на de Cyrvool още за- 

главието – „Дребнио волен народ“, ни насочва към диалекта, 

с който е превеждана речта на Нак Мак Фийгъл, докато Катя 

Анчева се спира на по-общото „Волният народец“, като идеята 

за „дребност“ се носи от умалителното „народец“. Като срав- 

ним с преводите на други езици, виждаме, че този път немски- 

ят преводач се е справил добре – „Kleine freie Männer“ (букв. 

„Малки свободни мъже“), а испанският запазва и оригиналното 

заглавие, добавяйки буквален превод („The Wee Free Men: Los 

pequeños hombres libres“). Руският вариант е подобен на този 
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на de Cyrvool („Маленький свободный народ“), а чешкият – на 

този на Анчева („Svobodnej národ“). Шведският преводач пък 

в известен смисъл „бяга“ от оригиналното заглавие с варианта 

„Små blå män“ (букв. „Малки сини мъже“), който посочва физи- 

ческите характеристики на героите. 

Ще разгледаме превода на още едно от заглавията на се- 

рията за Тифани, а именно – „Wintersmith“. В официалния пре- 

вод на Катя Анчева заглавието е „Зимоковецът“, което запазва 

близостта с идеята за ковач. Във фенпревода на de Cyrvool за- 

главието е „Зимеделецът“, макар че в една бележка под линия 

в превода на „Пощоряване“ de Cyrvool превежда заглавието на 

„Wintersmith“ като „Зимаджията“. Буквален превод на загла- 

вието и близък до този на Анчева е избрал немският прево- 

дач – „Der Winterschmied“, докато чешкият вариант „Zimoděj“ 

е по-близък до „Зимеделецът“, а френският „L‘Hiverrier“ – до 

„Зимаджията“. Испанският преводач пък се отказва от превод 

и дава заглавието „La corona de hielo“ („Короната от лед“). 

Може да допуснем, че във варианта „Зимеделецът“ de Cyrvool 

прави игра на думи със „земеделец“, но такава не е налична в 

оригинала. 

Сред заглавията, с чийто превод българският преводач 

не се е справил толкова добре, бихме могли да посочим „Carpe 

Jugulum“ – очевидна заигравка с известната фраза „Carpe 

diem!“. На български заглавието в превод на Владимир Зарков 

звучи „Захапи за врата“, което, макар и да държи сметка за сю- 

жета, свързан с вампирите, може би е прекалено далеч от ори- 

гинала, за да направим връзката с „Carpe diem!“. За сравнение 

чешкият, френският, испанският, финският и полският вариант 

са еквивалентни на оригинала, оставяйки фразата на латински 
– „Carpe Jugulum“. Немският е доста далеч с „Ruhig Blut“ (букв. 

„Спокойна кръв“), а руският постига компромис, като оставя 

оригинала и добява превод – „Carpe Jugulum. Хватай за горло“. 

Вероятно и на български щеше да е по-добре да се запази ори- 

гиналното заглавие и евентуално да се добави и превод. 
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ІV. Заключение 

 
Горното изложение показва, че благодарение на преводачите – 

професионални или просто отдадени почитатели, Тери Пратчет 

е добре познат и утвърден в България автор. До момента в пре- 

вод на български е излязла цялата поредица за Света на Диска 

с изключение на последния роман, чието издаване се очаква 

да стане скоро. Както видяхме, Пратчетовата традиция у нас е 

оформена от преводите на Мирела Христова, Владимир Зарков 

и Катя Анчева, а българските преводачи като цяло успяват да 

се справят отлично с богатия език на Пратчет, игрите на думи в 

заглавията и не само, и да предадат неповторимия дух на него- 

вите произведения. 
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ОТЗИВИ 

 

 
Нишката на Ариадна, или Св. Никола – 

история и реторика 
 

Мария Антонова-Вапцарова 

 
 

„Реторика на историчното. Деяние на св. Никола в южносла- 

вянски контекст“ е книга пионер в „николаведението“. Книгата, 

както подсказва и заглавието, е посветена на известния в меди- 

евистиката текст за светеца, познат като Деяние на св. Никола 

(Praxis de stratilatis). Тя се занимава с „разплитане на нишката“ 

на чудото в „лабиринта“ на историята и реториката. За първи 

път тук се прави подробно и многоаспектно изследване на Де- 

янието и на битуването му в южнославянска среда. Книгата е 

уникална в подхода си към изследвания обект и с иновативния 

си поглед достига до многопластовост в изводите си. Интересът 

на авторката към Деянието е породен както от факта, че това е 

първото възникнало произведение за св. Никола Мирликийски 

(Praxis de stratilatis), написано още през IV в. на гръцки език, 

така и заради това, че макар през вековете да се появяват мно- 

жество произведения за св. Никола Мирликийски, именно този 

текст остава най-авторитетен както в литературата, така и в из- 

куството. Той е и най-рано преведената повествователна творба 

на старобългарски език за светеца и още през X в. възникват два 

различни превода. Както става ясно от изследването, текстът 

продължава да живее и като градиво в оригинални старобългар- 

ски произведения, приписвани на Климент Охридски. 
Научният труд стъпва върху авторитетни изследвания 

за св. Никола и ги продължава. Книгата е разделена на седем 
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глави. Първата глава се занимава с историческия контекст на 

възникване на култа към светеца, разглеждат се различните ас- 

пекти на контаминирането на култа към двамата едноименни 

светци – св. Никола Мирликийски и св. Никола Сионски. 

Втора глава разглежда подробно и детайлно историята 

на творбата. Привеждат се данни за историческата ситуация, 

отразена в Деянието. Авторката не остава само до фактологи- 

ческия прочит на събитията, а разглежда и идеите, които вну- 

шава творбата. Прави се анализ на сюжетните ядра, разглеждат 

се начините на изграждане на образите на героите, анализ на 

смисловите внушения на наратива, функциите на сюжетните 

перипетии. Отправя се поглед и към епохата на създаване на 

произведението и духовните критерии, на които трябва да отго- 

варя царската власт в контекста на християнската култура. Из- 

водите на авторката са, че в духа на раннохристиянската епоха 

„Деяние на св. Никола изгражда фин баланс между държавната 

и духовната власт… тема, която става актуална през IX–X в. 

в България“ (с. 38), обясняващо употребата му в оригинални- 

те старобългарски произведения от периода, носещи чрез него 

„един особен политико-идеологически заряд“ (с. 38). 

Трета глава се занимава с отговор на въпроса „Каква е 

съдбата на този толкова популярен и влиятелен както в лите- 

ратурата, така и в изобразителното изкуство текст в южносла- 

вянски контекст“ (с. 39). Убедително е мотивиран изборът на 

фокус върху календарните сборници. Използван е компаратив- 

но-текстологически подход за контекстуализирането и изясня- 

ването на културните функции на творбата. Дава се обширна 

археографска информация за преписите, по които е направен 

текстологическият анализ, от който става ясно, че ръкописите 

са поделят в две групи. Първата група помества представители 

на т.нар. в изследването „първи“ превод. Това са ръкописи като 

Германовия сборник от 1354 г., Ръкопис № 24 от Националния 

исторически музей в София (XIV в.), Ръкопис № 95 от Дечан- 

ския манастир (XIV в.), Ръкопис № 104 от манастира „Света 

Троица“, Плевля, Ръкопис № 272 от Библиотеката на Сръбската 
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патриаршия в Белград. Анализът показва, че този превод има 

дълга традиция, както и че преписите са почти идентични. От 

направения преглед на съставите на сборниците, които помест- 

ват текста, става ясно, че всички преписи от тази група са свър- 

зани със състави, които са календарни или поместват творби от 

календарни сборници. Втората група представлява т.нар. „вто- 

ри“ превод, който също е ранен. От детайлния текстологически 

анализ става ясно, че този превод има три редакции – първа, 

засвидетелствана в преписите в Ръкопис № 33 от Австрийската 

национална библиотека във Виена, Ръкопис № 195 от Хлудо- 

вата сбирка в Държавния исторически музей в Москва, втора – 

от Ръкопис № 644 от манастира „Хилендар“ на Атон и трета с 

представител Ръкопис № 10272, фонд 178, от Руската държав- 

на библиотека в Москва. Прегледът на ръкописите показва друг 

тип календарен състав, а именно – четиминеен. Така направе- 

ното проучване показва, че двата старобългарски превода на 

творбата са принадлежали на различен тип сборници – от една 

страна, на т.нар. „панегирикомартирологии“, и от друга, на ме- 

нологиите. По този начин в изследването се дава обяснение на 

това защо приблизително по едно и също време възникват два 

отделни превода на произведението в средновековна България. 

Търсенето на причините за достигналите до нас два прево- 
да от една и съща епоха продължава и в четвърта глава, където 

се прави сравнително-текстологически прочит на ръкописите, 

съдържащи Деянието, като допълнително се разглежда социо- 

културният, книжовният и прагматичният контекст на произве- 

дението. Основният въпрос, на който авторката търси отговор, 

е защо се появяват двата превода и на кого са били нужни те. 

Изводите от изследването на изброените преписи разкрива, че 

двата старобългарски превода произхождат от две различни 

гръцки версии. Направена е съпоставка между двата превода 

на старобългарски с двете версии, които са идентифицирани от 

изследователката като оригинали, от които е превеждано. 

От анализа става ясно, че монолитната традиция на пър- 

вия превод говори за това, че книгата, в която е бил поместен, е 
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престанала да бъде актуална, затова и не е била преписвана и 

редактирана. Прави се наблюдението, че чети-минеят, в чийто 

състав влиза вторият превод, „е базисна книга в манастирска 

библиотека“ (с. 124) и затова има „множество нейни запазени 

разновидности, преписи и редакции“ (с. 124). В извода към тази 

глава е даден отговор на поставения въпрос – „Деяние на св. 

Никола е преведено два пъти, защото два различни контекста 

са мотивирали появата на тези преводи“ (с. 123). Превод I е 

представител на по-кратка византийска версия, докато превод II 

е по-подробен и предава „нормативна редакция“ на Деянието. 

„Реторика на историчното: Слово за св. Никола“ е името 

на пета глава от книгата. В нея се разглежда историческият за- 

пис не само като разказ, но и като литературно произведение. 

Фокусът на вниманието е върху историчността на Praxis de 

stratilatis и как вложените в него идеи обслужват „определени 

реторически цели“ (с. 125) в Слово за св. Никола, приписвано на 

Климент Охридски. 

Шеста глава е обобщение на направените изводи от из- 

следването. Следват издание и превод на двата старобългарски 

превода на Деянието. Превод I е издаден по преписите на Ръко- 

пис № 24 от Националния исторически музей в София (XIV в.), 

който е съпроводен с разночетения по Германовия сборник от 

1354 г., Ръкопис № 95 от Дечанския манастир (XIV в.), Ръкопис 

№ 272 от Библиотеката на Сръбската патриаршия в Белград. 

Превод II е представен с наборните текстове на по един пред- 

ставителен препис от групата на трите редакционни разклоне- 

ния на превода, като се избрани представителите от Ръкопис 

№ 33 от Австрийската национална библиотека във Виена, Ръ- 

копис № 10272, фонд 178, от Руската държавна библиотека в 

Москва и Ръкопис № 644 от манастира „Хилендар“ на Атон. 

Преводът на съвременен български е направен по преписа от 

Ръкопис № 33 от Виенската национална библиотека, който е 

представител на по-пълната, т.нар. „нормативна версия“ на 

гръцкия текст Praxis de stratilatis. Освен това именно този ста- 

робългарски превод е бил широко разпространен в България 
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поради естеството на сборниците (чети-минеите), в които е бил 

поместван текстът. 

Книгата „Реторика на историчното“ е написана с нова- 

торски дух, обективност и задълбочени познания. Използва 

нови изследователски парадигми, освен класическите методи 

на работа, за да разкрие функциите на Деянието в средата, в 

която битува, посланията, които носи. Този комплексен подход 

към произведението дава добри плодове в цялостното и задъл- 

бочено разбиране на „явлението“ Деяние на св. Никола, като 

разглежда чудото за св. Никола: първо в средата му на възник- 

ване – какви са историческите, политическите, идейните и кул- 

турните реалии и как се развиват във византийска среда и след 

това причините и начина на проникването му в средновековна 

България. Или с други думи, както казва самата авторка, „изу- 

чаването на Praxis de stratilatis … позволява чрез историята на 

разпространението на текста в книжнината на южните славяни 

да бъдат разчетени определени кодове на общуване между две 

култури – византийската и българската“ (с. 140). 

 
 

Диана Атанасова, „Реторика на историчното. Деяние на 

Св. Никола в южнославянски контекст“, София: Фондация 

„Литературен вестник“, 2015. 
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Наследено от Климент 

Станка Петрова-Христова 

 

През 2017 г. излезе от печат трудът на Венета Савова върху 

химнографските произведения за св. Алексий, Човек Божи. 

Първата статия по темата бе публикувана през 2003 г.1 Пътят 

от нея до появата на завършения труд показва съвсем ясно вре- 

мето, необходимо за написването на една книга в областта на 

старобългаристиката, което е нужно за събиране на информа- 

ция и изследването ѝ. Понякога то е по-дълго, в много случаи – 

по-кратко, но винаги свързано с много търпение и придобива- 

не на допълнителни познания в контактни области като гръц- 

ки език, византийска средновековна литература, богословие, а 

често и други науки в зависимост от нуждите на конкретното 

изследване. 

Книгата има две заглавия – първото „Песни от Климент“, 

е свързано със спецификата на поредицата Библиотека „Охрид- 

ски извори“, в която е включена книгата, а второто „Химнич- 

ната прослава на св. Алексий, Човек Божи сред православните 

славяни“ се отнася за конкретното изследване. То е вторият том 

от обещаващата поредица след „Песни за Климент“2. В случая 
 

1     Савова 2003: 3–12. 
2 В „Песни за Климент“ са събрани в дипломатическо издание известните 

служби за св. Климент Охридски от Средновековието до наши дни, както 

и житията, написани за него. Старобългарските текстове са с превод на 

съвременен български език, а написаните на гръцки – и с гръцкия текст 

в паралелни колони, удобни за читателя. Произведенията са придружени 

с критически анализ, а някои от тях – и със снимков материал. В книгата 
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лексемата ‘песни’ притежава по-широк израз от общоприетото 

разбиране за текстове, които се изпълняват песенно. Втора гла- 

ва от книгата на Венета Савова е посветена на житието за св. 

Алексий, Човек Божи и това се вписва естествено в контекста 

на изследването. Причините за включването на житийния текст 

са две – общите места между него и химнографските песно- 

пения за светеца и включването на житието в цялостната ком- 

позиция, необходима за обслужването на дадена памет. В този 

контекст ‘песни’ трябва да се разбира като синоним на ‘въз- 

хвала’, за цялостното осъществяване на която може да участ- 

ват песнопения, житиен текст и похвално слово3. В по-широк 

смисъл трябва да се разбира и появата на Климентовото име в 

първото от двете заглавия, тъй като освен оригиналната служба 

за св. Алексий, Човек Божи книгата съдържа и преведените и 

разпространявани в славянска среда служби с канона от пат- 

риарх Герман I (713 – 740) и с Канона от Йосиф Песнописец 

(† 886). Името на св. Климент Охридски се отнася до конкрет- 

ни песнопения от книгата като техен създател, но и до делото 

му на учител. То е израз на приемствеността на това дело днес 

сред възпитаниците на Университета, носещ неговото име, и 

също така – учители и филолози в областта на старата българ- 

ска литература. На свой ред второто заглавие на изследването 
„Химничната прослава на св. Алексий, Човек Божи сред право- 

славните славяни“ цели изчерпателност на разпространявани- 

те в славянска среда химнографски произведения за светеца, с 

оглед на която поместването на преводните песнопения е необ- 

ходимо и напълно оправдано. 

 
са включени и житията за св. Климент от Теофилакт Охридски и Димитър 

Хоматиан. „Песни за Климент“ е снабдена с речник-индекси и инципита- 

риуми на ключови произведения и е много полезна и удобна за ползване. 

Книгата е дело на авторски колектив от катедрата по кирилометодиевисти- 

ка към СУ „Св. Климент Охридски“ (Песни за Климент 2016). 
3 Начинът на това по-широко възприемане на ‘песни’ е зададен от първата 

книга в поредицата „Песни за Климент“, в която са включени и житийните 

текстове за светеца. 
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Изследването за св. Алексий, Човек Божи е част от про- 

учванията на актуалната проблематика в старобългарската ли- 

тература, възникнала през последните години като естествено 

следствие от развитието на науката в областта на химнографи- 

ята. Предходният етап от изследванията започва с откритите от 

Георги Попов триодни трипеснеци на Константин Преславски 

през 70-те години на XX в.4 С въвеждането им в науката ста- 

ва ясно, че каноните в Триода не са само преводни, както се е 

смятало преди това, а голяма част от тях са написани на ста- 

робългарски и предназначени да заместят акростиховия хим- 

нографски цикъл на Йосиф Песнописец (Попов 1985: 108). До 

откритието на Г. Попов само отделни произведения от Минея, 

предназначени за български памети, се смятат за създадени от 

български автори. Известието за непреводния химнографски 

цикъл в Триода естествено води до предположението, че и дру- 

гите две основни богослужебни книги – Минеят и Октоихът, 

съдържат непреводен химнографски корпус, което е последва- 

но от изследователски търсения и вълна от новооткрити старо- 

български творби, които според преценката на Мария Йовчева 

към настоящия момент достигат над 2600 химнографски еди- 

ници (строфи) само от края на IX до последната четвърт на X в. 

(Йовчева 2008: 111)5. Тези открития налагат публикуване и из- 

следвания преди всичко върху непреводните песнопения с ак- 

цент върху тяхното доказване като такива. Но в последните го- 

дини изследователското внимание бе насочено паралелно и към 

преводните творби. Причината за това не е толкова насищането 

на изследователския интерес към оригиналното старобългарско 

творчество, а по-скоро разширяването му, предизвикано от здра- 

вата връзка на старобългарската с византийската литература, в 
 

4 Изследователят съобщава за тях за първи път през 1978 г. (Попов 1978: 

497–507). 
5   Откритите старобългарски химнографски произведения в Октоиха, Минея 

и Триода, както и изследователите, работили по тях, са дадени в приложе- 

нието към частта за старобългарската непреводна поезия в „История на 

българската средновековна литература“, с. 121–125. 
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която старобългарските оригинални творби за общохристиян- 

ските светци кореспондират като творчески отговор на написа- 

ните византийски произведения. Вниманието и към преводните 

произведения в старобългарската химнография и тенденцията 

за събирането им в общи трудове заедно с непреводните беле- 

жи нов етап в изследванията на старобългарската поезия, тъй 

като съвместяването и съпоставянето на цялостния материал за 

дадена памет ще даде нова информация за нея, а с натрупва- 

нето на изследвания – и за начина и времето на разпростране- 

ние и употреба на различните редакции на службите, което е 

от изключителна важност за изследването на химнографските 

книги. Не на последно място, съвместяването на преводни и не- 

преводни произведения в едно изследване, каквото е трудът на 

Венета Савова, дава тласък на съпоставителните изследвания 

между тях. В този смисъл съвместните изследвания както на 

преводните, така и на непреводните служби за даден светец или 

празник правят труда цялостен и завършен. 
Книгата „Химничната  прослава  на св.  Алексий,  Човек 

Божи сред православните славяни“ се състои от кратко преди- 

словие, увод, четири глави, допълнения, заключение и прило- 

жения. Целта на изследването, както я формулира авторката 

в увода, е „да се очертае пътят на оформянето на химничната 

прослава на Алексий, Човек Божи във византийска и славянска 

среда чрез самостоятелен и съпоставителен анализ на текстова- 

та традиция и съдържателните особености на гръцката служба с 

Германовия и Йосифовия канон, на техните славянски преводи 

и оригиналната старобългарска служба за светеца“ (с. 15). Из- 

разена по малко по-различен начин, тази цел се отнася до об- 

служването на официалния култ към светеца в славянска среда. 

Първа глава „Култът към свети Алексий, Човек Божи“ 

проследява хронологията и топологията на развитието на по- 

читта към светеца. Вероятно заради особения християнски под- 

виг, в който има тайнственост и елемент на изненада, от безиме- 

нен местен светец, живял и завършил живота си в Едеса според 

най-ранната версия на житието му, той се превръща в Алексий, 
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чийто роден дом е в Рим. Според по-ранните изследователи на 

култа на византийска почва се формира отделен разказ, който 

е обединен с първоначалната версия. Дали това е така, или па- 

метта натрупва допълнителна фактология поради интереса към 

нея, не е ясно, но разпространението и обогатяването на житий- 

ната фабула показва, че тя е била обичана. С времето на нейната 

поява във Византия паметта се разпространява както на Запад, 

така и сред славяните, а с превеждането на Студийско-Алексе- 

евския устав прониква и в Русия, където става изключително 

обичана и би могло да се каже – предходница на проявилото се 

в Русия юродство ради Христа, което се превръща в културно 

явление. Заедно с развитието на култа към светеца, в първа гла- 

ва В. Савова проследява разпространението на паметта в бого- 

служебната литература, както и приликата ѝ с другата подобна 

памет – тази на Йоан Колибник. 
Заглавието на втора глава „Житието на свети Алексий, 

Човек Божи като пример за трансформация в християнски кон- 

текст“ може да се окаже подвеждащо за читателя, доколкото 

словосъчетанието „трансформация в християнски контекст“ 

допуска да е съществувало предходно състояние на текста, въз- 

никнало в езическа среда. В този смисъл заглавието може да 

подведе очакванията на читателя. Както уточнява и авторката 

в самото начало на анализа, „акцентът е поставен върху про- 

следяването на начините за създаване на представа за духовна 

опитност и свят живот“, и още – „Извеждат се всички паралели 

на праведност, които героят в житието следва и които имат ро- 

лята на модели посредници между него и изначалния образец 

на святост – Христос“ (с. 39). Тоест под „трансформация“ тряб- 

ва да се разбира пре-образяването или „уподобяването“ (Стан- 

чев 1995: 7) на героя и на неговите действия на ключови прото- 

типове от Библията и в крайна сметка – на Христос, – принцип, 

на който е подчинен всеки един житиен текст. Доколкото външ- 

ните действия на даден герой в литературата, напр. преобли- 

чане или преминаване на някакво пространство, са свързани с 

някаква вътрешна трансформация в него, то в много по-голяма 
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степен това важи за средновековната християнска литература, в 

която Христос е висш коректив за светеца. 

В анализа се тълкуват най-важните събития от живота 

на Алексий – неговата женитба и отношението към брака, на- 

пускането на родния дом в първата брачна нощ, пътуването, 

животът като странник в Едеса, завръщането в родния дом и 

оставането в неговото пространство отново като странник, 

неразпознат дори от собствените си родители, до смъртта и 

посмъртното му разпознаване. Херменевтичният прочит на те- 

кста е извършен с много умение и би могъл да служи освен 

като модел за други подобни изследвания, и на студентите за 

вникване в неговия дълбинен пласт. Тълкуването на житийни- 

те събития от библейска и евхаристийна гледна точка изпълва 

със смисъл на пръв поглед странното за съвременния човек по- 

ведение на светеца. 
В трета глава „Византийските химнографски текстове за 

свети Алексий, Човек Божи и тяхното проникване в славян- 

ския песенен репертоар“ са разгледани две преводни служби 

за светеца, разпространени в славянските ръкописи с въвеж- 

дането на Йерусалимския устав – най-ранната известна днес 

в науката от патриарх Герман и най-разпространената от Йо- 

сиф Песнописец. В самото начало на тази част от книгата В. 

Савова известява за наличието и на други преводни песнопе- 

ния, които е открила в ръкописите, но те основателно не са 

застъпени в нея – избраните за анализ преводни служби са 

тези, които заменят славянското последование, създадено от 

Климент Охридски. Някои от останалите творби са изолирани 

дори в гръцката традиция и не навлизат в славянските ръкопи- 

си, други имат частично разпространение в славянска среда. 

Самата авторка съобщава за откриването на канон от Йосиф 

Песнописец на 4-ти глас с начало Первъіꙗ свѣтлости, свѣтъ бъівъ 

по причастью, намерен в препис от РГАДА 107 заедно с Канона 

на Климент, около който има достатъчно въпроси за решаване. 

Той е публикуван в края на изследването с кратък коментар 

към него. 
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Двата гръцки канона са разгледани с помощта на срав- 

нителни таблици за разночетенията и липсите, текстът е даден 

строфа по строфа, първо гръцкият, а след него славянският, 

следван от коментар и анализ. Въз основа на някои фонетични 

особености на ограничения Германов канон в ръкопис № 541 от 

Троицко-Сергиевата лавра, авторката предполага, че преводът 

му може да е „направен в южнославянска среда (може би на 

Атон), а по-късно е проникнал в руската книжнина“ (с. 94). За 

времето на превод и на Германовия канон изследователката не 

се ангажира с конкретен период, което е напълно оправдано при 

наличието само на един късен славянски препис. За Йосифовия 

тя заключава, че е преведен през XIV в. (с. 119). Силен аргумент 

за това е, че „в староизводните славянски минеи за март, вклю- 

чително и руски, за 17 март е помествана само оригиналната 

старобългарска служба с Климентовия канон“ (с. 93), както и 

изтъкнатата единност на преписите, съдържащи службата с Йо- 

сифовия канон, което предполага, че той не е претърпял дълго 

съществуване в славянска среда, съпроводено със съкращения 

и редакции на състава му. 
Привлечените славянски преписи за сравнение в служба- 

та с канона на Йосиф са много, което усложнява работата, но 

дава по-голяма доказателствена тежест при анализа. Още от съ- 

поставката на стихирите, съпровождащи Йосифовия канон, се 

вижда, че между тях няма особени различия. Сравнението на 

преписите на службата води до убеждението, че те отразяват 

един и същ късен превод. При анализа на съдържанието на ка- 

нона, в който са вплетени житийни моменти, се вижда връзката 

с разгледаното по-напред в книгата житие на Алексий. 

В четвърта глава „Оригиналната служба за свети Алексий, 

Човек Божи“ са издадени известните в науката до днес препи- 

си в хронологичен ред. В самото начало на тази глава е обър- 

нато специално внимание на личното име КЛИМ, използвано в 

акростиха на канона и тълкувано понякога като съкращение от 

Климентъ. Убедително е аргументирано мнеието, че КЛИМ е но- 

минативна форма на името, адаптирана в старобългарския език 
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от гръцки. Текстологическият анализ показва отделянето между 

южнославянските и руските преписи, но и достатъчна близост, 

свидетелстваща за свързаността им. Всички анализирани пре- 

писи са дадени в стема заедно с включените, недостигнали до 

нас предходници на известните южно- и източнославянски раз- 

клонения на службата, обособени в ръкописите. Те дават бърза 

и ясна представа за разпространението на творбата. Анализът 

на съдържанието на Климентовия текст освен тълкувание на 

оригиналните песнопения и връзката им с житието на Алексий 

е разгледан и в съпоставителен план с гръцките песнопения за 

светеца. В края на тази глава е включен речник-индекс с из- 

влечените от Климентовия текст словоформи с отбелязване на 

всичките им употреби в избрания за представителен препис в 

Хлудов 1566. 
Въпреки пълнотата на събрания изследователски матери- 

ал, от която на пръв поглед може да се предположи, че всички 

химнографски произведения за св. Алексий, Човек Божи, раз- 

пространявани в славянските ръкописи, са открити и изследва- 

ни, самата авторка поставя своеобразна запетая в края на кни- 

гата с публикуването на новооткрития от нея канон. В. Савова 

предполага, че преводът на това произведение е извършен на 

руска почва след въвеждането на Студийско-Алексеевския ус- 

тав. Тя смята, че канонът е преводен, но засега той остава без 

открит гръцки оригинал. Творбата би могла да стане обект на 

отделно изследване, а тъй като Студийско-Алексеевският устав 

предписва два канона, вторият от които все още не е открит, 

издирването на гръцките им текстове и евентуални славянски 

преписи би могло да бъде от полза за допълването на данните за 

култа към св. Алексий, Човек Божи. 
 

 

 

 
 

6  Служебен миней за март от XIV в., сръбски правопис, от сбирката на 

Хлудов, ГИМ, Москва. 
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Книга за грешките 
 

Диляна Денчева 

 
 

Научните интереси на Радост Железарова първоначално са на- 

сочени към лексикологията, в областта на която е и докторската 

ѝ дисертация „Прояви на лексикална асиметрия между българ- 

ския и чешкия език“. През последните години тя се развива като 

учен основно в областта на транслатологията, резултат от кое- 

то са както научните ѝ разработки, така и преподавателската ѝ 

дейност. От близо десетина години тя е титуляр на лекционния 

курс по теория на превода и това до голяма степен обуславя по- 

нататъшния ѝ научен път. 

Прегледът на творчеството ѝ показва траен и задълбо- 

чаващ се интерес в областта на транслатологията, резултат от 

който е и новата ѝ книга „Лингвистични проблеми и грешки 

в превода от славянски езици на български“. Монографията е 

новаторска за българската транслатология, защото обръща по- 

соката на традиционните транслатологични изследвания, които 

имат за цел да констатират добрите преводачески практики и да 

ги превърнат в типологизирани наръчници за преводачи. Р. Же- 

лезарова тръгва от несполучливите преводачески решения към 

имплицитните изводи за успешни техники и подходи в процеса 

на „конвертиране“ на оригинала в преводен текст. Подходът е 

изключително успешен, защото очертава и систематизира по- 

тенциалните проблемни възли в структурата на оригиналния 

текст и това прави труда много ценен в практическо отношение, 

без обаче да се губи научната му стойност. Изследването се ос- 
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новава на сравнително-типологичния и преводоведския метод 

на анализ и съществуващите транслатологични теории. 

Емпиричният материал обхваща три изходни езика – чеш- 

ки, словашки и руски, и е събиран в продължение на години 

в процеса на работа върху теорията и практиката на превода, 

което е доказателство за трайните и задълбочени интереси на 

Р. Железарова в тази научна област. Преводните неточности 

и грешки са обхванати от един многоаспектен поглед, който 

включва проблематиката на явления, привличащи все по-актив- 

но вниманието на транслатолозите, като псевдоомонимията и 

междуезиковата интерференция. По отношение на последното 

е редно да се отбележи приносният характер на труда, който 

отбелязва двупосочността на интерференцията – не само влия- 

нието на родния език върху чуждия, но и обратния процес – вли- 

янието на чуждия върху родния. Проявите на интерференция са 

систематизирани на базата на вече утвърдената класификация 

на преводните трансформации (на И. Ликоманова) и са обхва- 

нати в четири основни групи: синтактична, морфологична, сло- 

вообразувателна и лексикална. В детайли са анализирани проя- 

вите на буквализъм, предизвикани от откъсването на преводача 

от родната езикова норма под влияние на езика на оригинала. 

Сред съществените достойнства на монографията е вътрешната 

структурна логика и балансираната критичност с ясно чувство 

за мярка. 
Трябва да се отбележи, че дадената област от транслатоло- 

гията не е достатъчно разработена и анализирана и има нужда 

от по-сериозно привличане на вниманието върху нея. Изслед- 

ването запълва една осезаема празнота в съществуващите тран- 

слатологични изследвания от теоретично-приложен характер. 

Изведена е оригинална типологизация на езикови неточности 

и грешки като ненужно добавяне на текст, произволно изпуска- 

не на текст поради неразбирането му, нередактирани повторе- 

ния, неблагозвучия и др. Ексцерпираните примери от различни 

славянски езици дават достатъчно основание на авторката да 

направи своите изводи относно най-често срещаните грешки, 
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както и да предложи решения за тяхното избягване, а тънкият 

изследователски усет ѝ позволява да открои проблемните мо- 

менти в славяно-славянския превод, несъвпаденията във фре- 

квентността на думите, разминаванията в лексикалната съчета- 

емост и несъчетаемост и др. В учебния процес трудно се раз- 

граничава теорията от практиката на превода и монографията 

на Р. Железарова е приносна не само заради систематизирането 

на най-често срещаните отклонения, допускани от неопитни 

преводачи. Тя е замислена и структурирана в полза на обуче- 

нието на студентите, ползващи славянски езици, но е интересен 

нетрадиционен наръчник, полезен за много по-широк кръг фи- 

лолози и преводачи. 

В останалите раздели на монографията Р. Железарова 

описва и търси причината за появата на буквализмите, непра- 

вилната лексикална съчетаемост и граматичната асиметрия в 

славяно-славянските преводи. Авторката не пропуска да разгле- 

да проблема за заемките в превода и състоянието на българския 

език в условията на растяща езикова глобалност, както и да под- 

чертае ролята и значението на редакторската работа за качест- 

вото на преводните текстове. Цялостното впечатление, което 

книгата оставя, е за текст, написан с четливия почерк на опитен 

лексиколог, транслатолог и професионален редактор. 

Обобщението в края на монографията носи цялостно вну- 

шение за важното място на дисциплината Теория на превода в 

обучението на филолозите. От една страна, книгата има същест- 

вен принос към знанията за приликите и разликите в структу- 

рата на родния и чуждия език, а от друга, внася прагматичен 

елемент в процеса на обучение, защото подготвя студентите за 

конкретна професионална дейност. 

Не на последно място, още от най-младите си професио- 

нални години Радост Железарова е изкушена от изкуството на 

превода както на научна, така и на художествена литература. 

За качеството на преводаческата ѝ работа може да се съди не 

само от лични впечатления, но и от високото отличие, при- 
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съдено ѝ през 1998 г. от Съюза на преводачите в България, а 

именно Почетна грамота „Васил Измирлиев“ за млади и перс- 

пективни преводачи. През изминалите години тя продължава 

да превежда съвременна научна и художествена литература и 

следи съвсем отблизо влиянието на интерференцията, за която 

пише. 

 
 

Радост Железарова, „Лингвистични проблеми и грешки в 

превода от славянски езици на български“. София: ИК „Стилу- 

ет“, 2016. 
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Физиономията крал. Записки 

върху един дебют 

Венцеслав Шолце 

 
Психобиографичният разказ и текстовият корпус, обозначава- 

ни чрез собственото име Пенчо Славейков, несъмнено прежи- 

вяват ако ли не „възраждане“, то поне генерално обновяване и 

преразглеждане в рамките на близките тридесет години. Едно 

възможно, макар и може би прекалено лесно обяснение за тези 

процеси би могло да се потърси в промените в структурата на 

политическото поле, довели до прекратяването на забраната над 

издаването и тиражирането на текстовете на Фридрих Ницше, 

към които по един или друг начин Славейков многократно рефе- 

рира. Реактуализацията на ницшеанския дискурс покрай прево- 

да и издаването на трудовете на Ницше, както и на текстовете на 

авангардните теоретици ницшеанци като Дельоз, Фуко, Дерида 

и пр., вероятно довежда и до „освежаване“ на говоренето за Сла- 

вейков. Причините за изменението в рецептивните употреби на 

Славейковата биография и текстовост обаче са далеч по-много- 

бройни, а взаимовръзките им – прекалено сложни, за да могат 

да се обособят чрез примитивните операции на описването, из- 

брояването или пък разсъждаването. Несъмнено обаче литера- 

туроведското преосмисляне на Славейков е свързано и със съ- 

пътстващо проблематизиране на социално-културната история 

на България през определено понятие за „модерност“, може би 

дори и за „постмодерност“. Точно в тази рамка (измежду други) 

се локализира и постига своя научен принос „Кралят физионо- 

мист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на 
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Пенчо Славейков“ – дебютната монография на Сирма Данова, 

асистент в СУ „Св. Климент Охридски“. Затова и ефектът на 

подобно изследване по условие се удвоява, доколкото „чисто“ 

литературоведските интерпретации се сдобиват с добавъчната 

значимост на реплика в едно дискусионно пространство, което 

надхвърля пределите на стеснените схващания за „литература“ 

и „история на литературата“. Затова и опитът за проследяване на 

известна част от важните аспекти на това изследване ще предпо- 

лага писане и за двете страни на този двоен залог. В този смисъл 

по-скоро ще се опитам да откроя – и по неизбежност ще интер- 

претирам – значещите жестове и характерните заключения, с 

които според мен текстът на Сирма Данова се вмества в мрежата 

от взаимодействащи литературноисторически почерци, като ще 

оставя на читателя шанса да проследи сам по време на прочита 

си аналитичните детайли на монографията. 
Сред изходните точки на изследването се откроява една 

теоретико-историческа постановка, която то несъмнено цени и 

спрямо която с един и същи ход то извършва уважителен реве- 

ранс и кощунствено отместване. Става дума за литературноис- 

торическата концепция на Галин Тиханов, която бива определе- 

на по следния начин: „Концептуализациите на Тиханов върху 

текстове на Пенчо Славейков са задвижени около понятието 

„авторефлексивност“, а това променя хода на интерпретациите 

и занапред“ (с. 154). Ако посочената ключова дума от схваща- 

нето на Г. Тиханов бъде съотнесена с подзаглавието на моно- 

графията, биха могли да се изведат всички дръзки форми на 

допълнителността, посредством които монографията не просто 

допълва това схващане, но и го модифицира, трансформира и в 

крайна сметка проблематизира. Очевидно се извършва отстъп- 

ване от „авторефлексивността“ към „авторепрезентацията“ и 

„автотекстуалността“ като основни шифри на литературно- 

историческа интерпретация. Монографията на С. Данова отказ- 

ва да приема за безпроблемно движението, чрез което едно пи- 

сане, един литературен дискурс или може би дори един автор 

се обръщат към самите себе си; чрез което една чиста мисъл ся- 
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каш оглежда самата себе си, без да прибегне до материалността 

на едно огледало, което отразява отсрещното единствено при 

условие че едновременно с това го разподобява. Монографи- 

ята предпочита да описва авто-то (т.е. рефлексивния сбор на 

авторовия текстови корпус) в плана на репрезентацията – при 

това на текстуалната репрезентация, – не в качеството му на 

опосредяваща инструментализирана инстанция, а доколкото 

пространството на текста изпълнява конститутивни функции 

в структурирането на Пенчо-Славейковото творчество. Впро- 

чем това довежда и до оттласкване от значимото за споменатата 

постановка понятие за „жанрово съзнание“ и до настояване за 

първостепенната конститутивна значимост на работата върху 

езика, както проличава например от следната констатация: „ак- 

тивното отношение на „Кървава песен“ към миналото се дължи 

не толкова на жанровата ѝ хетерогенност, колкото на модели- 

ращата сила на езика“ (с. 77). Отместването по посока на плът- 

ната, нередуцируема текстуалност на езиковата репрезентация 

образува първия ход от проблематизирането на фундаментално- 

то и за множество от литературноисторическите интерпретации 

на литературния модернизъм, и за самия литературен модерни- 

зъм понятие за суверенния индивидуален субект. В случая под 

субект имам предвид не само авторската инстанция като субект 

на писане, но и по-едромащабни актанти в литературноисто- 

рическите разкази като например кръга „Мисъл“, българския 

модернизъм, понятието индивидуализъм и пр. Затова например 

авторката изрично заявява, че „индивидуализмът като културна 

нагласа е съвсем неединно явление във времето на българската 

модерност“ (с. 54) и предпочита да интерпретира творчеството 

на Славейков посредством поредица от „близки прочити“ и ин- 

тертекстуални съотнасяния, които се придържат стриктно към 

гънките на езиково-реторичната му специфичност и избягват 

безрезервното приемане на изходни понятия. 
Полагането на акцента върху езика, текста и репрезен- 

тацията поставя под въпрос и съответно третира като проблем 

идентичността на самия автор, обикновено кодирана чрез собст- 
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веното име Пенчо Славейков. Трябва да се отбележи, че моногра- 

фията се отличава с последователна предпазливост и остава по- 

скоро сдържана спрямо вероятността литературноисторическото 

изследване изцяло да превъзмогне древния предразсъдък на ав- 

торството: „[Н]уждаем [се] от концепта „автор“, за да описваме 

интегрално една фрагментарна идентичност. Няма как специфич- 

ните сходства в творчеството на определен автор да се случат без 

визията му за цяло“ (с. 56). Същевременно авторът не предхожда 

авторепрезентациите си, той остава именно концептът „автор“, 

конструиран от репрезентациите си и неотчуждаем от тяхната 

структура и множествеността им, поради което става възмож- 

на и известна „едновременност на различни авторепрезентации 

в единна художествена структура“ (пак там). Поради това пред 

литературноисторическата работа се разтваря възможността „да 

си позволим да тълкуваме авторепрезентирането като предста- 

вяне на единството на творчеството, на авторството, родено не 

от пораждащ субект, а оформяно с набор от дискурсивни прак- 

тики“ (с. 63). Корелацията между авторепрезентация и автотекс- 

туалност бележи очертанията на едно странно единство, на една 

серия от множество странни единства, които учредяват известен 

авторов образ, като го размножават, размътват и в крайна сметка – 

разединяват. Парадоксална конфигурация, в която Кралят няма 

един-единствен и единен образ, а остава прорязан от различията 

на разнообразните си авторепрезентации и постига своя облик, 

своето собствено лице единствено доколкото го изгубва в много- 

образието от разноликите си физиономии. Физиономиите коро- 

новат своя господар и господстват над него, като същевременно 

обаче всяка една физиономия носи неизличимия отпечатък на 

Краля и се съпротивлява на свеждането си до определено худо- 

жествено течение, кръг, традиция или национална литература. По 

този начин „[к]ултурната памет става функция на индивидуално- 

то митотворящо съзнание“ (с. 128), чиято индивидуалност, както 

става ясно, далеч не представлява нещо цялостно и неделимо. 
Изследването внимателно е описало всичката противоре- 

чивост, която проявява езикът на Славейков в качеството си на 
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машина за изобретяване на физиономии: „При Славейков забра- 

вата се оценностява толкова, колкото се оценностява и самата 

памет. Всяка поява на първоличния говорещ субект е съпътства- 

на от сепване, спомняне, бленуване. За личния глас паметта не 

е континуалност, присъща на „колективния човек“ – народ, а 

диалектика на прекъсване и възобновяване ... Тъкмо защото не 

помни постоянно, първоличният повествовател непрекъснато се 

завръща към собственото си слово“ (с. 88). Функционирането 

на езика се свързва със забравата, с прекъсването на удържаща- 

та идентичността памет и съответно представлява белег за об- 

щата проблематизация на единството и целостта на субектите. 

Всъщност според цитирания пасаж самата работа на езика като 

първа стъпка на всяка репрезентация се оказва вписала в себе 

си забравата като условие за собствената си възможност. За- 

бравата, т.е. сривът на паметта, на единството, постигнато чрез 

последователността във времето, ще дамгосва всяка репрезен- 

тация, за да я направи изобщо възможна. В структурата на спом- 

нянето винаги вече ще бъде внедрен подривният компонент на 

забравата. Субектът би могъл да провежда авторепрезентациите 

единствено доколкото той винаги ще трябва да остане ненапъл- 

но и недостатъчно репрезентирал самия себе си, съответно и 

сам по себе си ще остава нецялостен, непълен, фрагментарен: 
„Цялото и целостта са имагинерни форми, фикции, спазвани, 

но и преодолявани от Славейков. Самият опит с оцелостяване- 

то всъщност се основава на съзнанието за вродената на модер- 

ността фрагментарност“ (с. 251). Целостта е единствено лока- 

лен ефект, релативна и лишена от тотален обхват последица от 

незавършеността на опитването или изпробването. 

Славейковото писане се очертава като сложен възел на ця- 

лост и откъслечност, присъствие и отсъствие. Множествеността 

и разнородността на репрезентациите, на физиономиите на Кра- 

ля физиономист се обуславят освен всичко друго и от времевото 

си измерение: „[А]кцентът беше поставен не върху самия език 

като такъв, а върху идеята за постигането на езика, на преобра- 

зяващата му мощ; не върху неговата готовост, а върху произти- 
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чането, бавността, траенето на едно усилие“ (с. 142). Езикът се 

мисли не като такъв, като завършена и описуема в статиката 

си система, а като процес на постоянно ставане, произвеждане 

на различия в траенето и повторителността на обръщането на 

машината към себе си, при което тя се различава от себе си и ста- 

ва до голяма степен неуловима: „Езикът на Славейков се оказва 

хлъзгава зона, обкръжена от заложена в нея непознаваемост“ (с. 

141). Заложената във вътрешността на структурата на Славей- 

ковия език непознаваемост едновременно с това кръжи извън и 

около нея, вграждайки една неизменна, но и непознаваема дру- 

гост в сърцевината ѝ. Функционирането на езиковата машина 

постоянно я трансформира, разкрива я като чужда на самата себе 

си, обременява я с ощетяващата принуда на забравата и в крайна 

сметка поражда в нея елемента на непознаваемост, на немисли- 

мост, който я прави нетъждествена и я разтваря за другостта. 
По всяка вероятност затова голяма част от обема на изслед- 

ването бива посветена на съпоставителни анализи, които засре- 

щат писането на Славейков с писането на различни негови пред- 

ходници (Ботев), съвременници (Вазов, Кирил Христов) или 

следходници (Ани Илков). Текстовете на Славейков не са завър- 

шена и самодостатъчна в смисловата си цялостност система, а 

отворено текстуално пространство, един своеобразен „портрет“ 

на Краля, чиито физиономии остават винаги пластични, изменя- 

еми, отворени към идните си преобразувания. Въпреки че това 

творчество усилено се стреми към автономията си, тя се схваща 

от монографията преди всичко като недостижимата цел на без- 

краен процес; междувременно физиономиите на Краля се раз- 

криват единствено доколкото представляват извръщане спрямо 

някого другиго или нещо друго. Това разкриване обаче се оказва 

и разтваряне, което, както демонстрират прецизните съпоста- 

вителни анализи, разподобява единството на творчеството и в 

крайна сметка демонстрира загатнатата още във встъпителните 

части на изследването нужда от допълване на автотекстуалната 

теория на Радосвет Коларов: „В известен смисъл специфика на 

Пенчо-Славейковата автотекстуалност е многократното прена- 
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писване на един интертекстуален сюжет. Така не само текстът 

Ботев, а и сам по себе си интертекстът Славейков-Ботев са 

предмет на вариативно артикулиране“ (с. 104). Автотекстът не 

може да се конституира извън взаимовръзките си с траекториите 

на други автотекстове, извън излизането от себе си и действи- 

телното си конституиране извън себе си в мрежата от релации на 

интертекста. Както беше отбелязано обаче, елементите на авто- 

текстуалността остават нередуцируеми, прекалено единични и 

партикуларни, за да могат безпроблемно да се зачислят към над- 

хвърлящата ги по мащабите си система на общото художествено 

движение. Прецизните съпоставителни интерпретации демонс- 

трират как в определена точка от структурата си понятията за 

автотекст и интертекст взаимно се преплитат до степен, в която 

разграничаването им вече не би могло да разчита на противопос- 

тавеността им. Това е една апория, която „Кралят физиономист“ 

очертава в цялата ѝ сложност и която до голяма степен оставя 

като неизчерпаемо завещание за бъдещите анализи на Славейко- 

вото творчество. В такъв смисъл изследването на Сирма Данова 

несъмнено се явява приносно, като улавя и анализира траекто- 

риите на тази апория. По този начин то би трябвало да размести 

определена зона от литературноисторическия дискурс, който – 

колкото и да е притихнал – продължава да концентрира усилията 

на различни изследователи върху едно текстово пространство, 

чиято комплексност и проблематичност винаги и по неизбеж- 

ност биват застрашавани от неправомерно пренебрегване. 

 
Сирма Данова, „Кралят физиономист. Автотекстуалност и 

авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“, Со- 

фия, „Парадигма“, 2016. 
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Разказвайки себе си 

Росица Чернокожева 

 

Има един афоризъм на Анатол Франс (Фройд го нарича „най-ве- 

ликият присмехулник“), който гласи: „Литературният критик би 

трябвало да каже: сега ще ви говоря за себе си по повод на Мо- 

пасан – това е добър повод, нали!“ И аз бих казала: това е добро 

начало за текст, посветен на един афорист като Венцеслав Кон- 

стантинов. Поводът е последната книга на Венцеслав Констан- 

тинов „Подковаване на скакалец. Роман в спомени“. Издаването 

на тази книга не е обикновен книгоиздателски факт. Тя е преце- 

дент, тя е събитие. Защото Венцеслав Константинов има куража 

да застане пред читателя без фасадата и завоалираността, с която 

ние хората се представяме пред света, да покаже една оголена до 

крайност чувствителност, една безпощадна откровеност и почте- 

ност към себе си и към миналото. Има куража да се изправи пред 

огледалото на своите чувства и да разкаже своя роман-живот. 
Признавам, че никога не съм знаела на каква възраст е 

Венцеслав Константинов. Оказа се, че е само 12 години по- 

възрастен от мен, а аз винаги съм си мислила, че е значител- 

но по-голяма възрастовата ни разлика. Какво ме е въвеждало 

в това заблуждение. Сигурно зрелостта и целостта на талантa 

и всеобемащата му респектираща култура. С неговите преводи 

на повечето значими немскоезични писатели българската кул- 

тура бе приобщена към света на големите още от средата на 

60-те години на миналия век та до днес. На него дължим прево- 

ди на Брехт, Дюренмат, Томас Ман, Хайнрих Бьол, Макс Фриш, 

Рилке, Кафка, Канети. Много са великолепните преводи на Вен- 
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цеслав Константинов, за което той е удостоен с три престижни 

награди в България и в Австрия. 

С какво ни предизвиква новата книга на В. Константинов. 

С личното. С лично преживяното. С болката, която на момен- 

ти стиска гърлото, и с радостта, която избликва непрeсторeно. 

Болката от преживения глад, болест, трудни отношения, поли- 

тическа стагнация и подковаване, предателство. Радосттa с хе- 

донистичния оттенък от лудориите през детството, общуването 

с джаза и приятелите, креативността на младежките театрални 

опити, пътуванията, морето, обогатяващите срещи да пресътво- 

риш автора чрез превода, общуването с непресторените и горди 

посвоему хора от родопското село Солища. 

На премиерата на книгата за нея се говореше като за „ро- 

ман за възпитанието“. Аз бих го нарекла по флоберовски – ро- 

ман за „възпитание на чувствата“. Още с раждането си (а и в 

пренаталния период) ние сме потопени в чувства и отношения. 

Чувства, които изпитваме в детството си и които ни бележат 

за цял живот, докато конструираме нашия крехък Аз, чувствата 

през трудното юношество, когато онтогенетичният Аз преми- 

нава и повтаря цялата филогенетична история в съкратен срок, 

до чувствата на зрелостта ни като индивиди в социума. Фройд 

твърди, че „на четири или пет години малкият човек често е за- 

вършен и оттам нататък само постепенно проявява онова, което 

се съдържа у него“1. 

Това, което предизвика у мен новата книга на В. Констан- 

тинов, е желание за споделяне. В този роман в спомени намерих 

много общи преживявания с авторовите – средата на детските 

години, квартала около Военната академия, където живях като 

студентка, общи университетски преподаватели, хора, с кои- 

то съм общувала и аз. Но най-вече духовната близост. За тази 

книга не може да се пише по друг начин освен със същата от- 

кровеност и смелост, с която тя е написана. Тя те провокира и 

задължава да отвърнеш със същото. Сигурна съм, че спомените 
 

1      Фройд, Зигмунд. Въведение в психоанализата, София : НИ, 1990, с. 342. 
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на В. Константинов ще поведат читателите към размисли и асо- 

циации и за собствения им живот, желание за сравнение, успо- 

редици и разлики. Но най-вече към размисли от естетическо и 

екзистенциално естество. 

За българските писатели е традиция да пишат спомени – 

като се започне от Тодор-Влайковото „Преживяното“, през 

„Когато бях малък“ на Добри Немиров, „Някога“ на Дора Габе, 

Константин-Константиновия „Път през годините“, та до „Пре- 

ди да се родя“ на Ивайло Петров. Пак в онези години издател- 

ство „Отечество“ ни запознаваше с детството и на чуждите 

писатели – Ерих Кестнер, Кронин, Нушич. В. Константинов 

започва да пише този роман по аналогия на спомените от дет- 

ството на Елиас Канети. Синдромът „Amarcord“ привлича и със 

своя терапевтичен момент. Неслучайно на премиерата авторът 

казва, че има чувството, че тези спомени вече не му принад- 

лежат. Спомените на В. Константинов съчетават класическото 

развитие на сюжета – от ранното детство допреди няколко го- 

дини, с богатството на нюансите при раждането на образите и 

ситуациите, населяващи този вътрешен, авторов свят. 
Книгата има пет глави и като че насловът на първия раз- 

каз на всяка от тях маркира съдържанието им: Черната магия, 

Години на учение, Войнският дълг, Театър на ръцете, „Нашата 

партия“. Магиката на детството, порастването през учениче- 

ските години, ентусиазмът на младежките години, борбата за 

интелектуално утвърждаване, пътуванията – в пространството 

и асоциативните, както и по-късните срещи с личности, остави- 

ли трайна диря в световната култура. 

Романът в спомени започва с един впечатляващ акорд, 

впечатляващ с откровеността и проникновението, със силата на 

жизненото и същевременно тайнственото. И това не е привиден, 

ефектен писателски трик на един виртуоз на словото. То идва от 

дълбокото и несъзнаваното. Тук искам да вметна, че спомените 

на В. Константинов от детството, както всички спомени от дет- 

ството, са много благодатни за психоаналитична трактовка точно 

поради откровеността и дълбочината на преживяното. Парадок- 



340  

салното е, че след доста години, когато, като утвърден преводач, 

Венцеслав Константинов ще предложи за издаване превода си 

на „Хомо Фабер“ от Макс Фриш, социалистическата ни култура 

ще се побои точно защото там имало… „фройдизъм“. 

Ето началото. Какво е да си на малко повече от три годи- 

ни и светът да ти се разкрие почти като рисунка на голо жен- 

ско тяло, сътворено от Рене Магрит. Какво е животът да ти се 

разкрие така, в единосъщието между материя и дух. Бих казала 

– знак на съдбата. Неслучайно картината на Магрит се нарича 

„La magie noir“ (Черната магия). Моментът, когато четиринаде- 

сетгодишното момиче – слугинчето, без бельо се надвесва над 

теб и хитровато по женски те съблазнява. Това е своего рода ран- 

на духовна инициация. Нещо, което те кара да почувстваш пола 

си – как се става момче, как ще станеш по-късно мъж. За тези 

моменти с нюанс на инфантилна сексуалност и порастване В. 

Константинов ни говори и по-нататък. Говори ни с чувствител- 

ността на дете, което преминава през Едиповия комплекс, ревну- 

вайки майка си от интимните моменти с бащата, като им пречи и 

капризничи в тези моменти – „да оставят вратата отворена“ или 

„че му се пие вода“. „Струва ми се, че тогава майка ми ме намра- 

зи. Никога през живота ми не ме целуна“ – ще напише авторът. 

Всичко това ни бележи и ние го помним и като вече зрели хора 

или то се мярка там някъде – в несъзнаваното на сънищата ни. 

Известно е, че „първичната сцена“ – момент на сексуална 

интимност между бащата и майката – обикновено не е наблюда- 

вана, а е фантазмена сцена. Цялото детство, което описва писа- 

телят, е време на порастване на едно будно, живо момче, което 

като всички деца има своите страхове и фантазии за интимност- 

та на възрастните и въобще за света на големите, които, за да 

скрият нещо от него, „си говорят на немски“. Това прави този 

свят още по-тайнствен, примамлив и тревожен. Всичко това в 

книгата е предадено автентично и живо. 

С всеки разказ за детството писателят ни разказва жи- 

тейските си уроци. Детството е белязано и с воя на бомбарди- 

ровачите (мъжкото начало), който го стряска до късни години 
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насън, и наред с това с най-дъхавия хляб, най-сладката диня и 

рачела на баба Юрдана от Ботевград, където семейството се е 

евакуирало през войната. Така и ще го нарече В. Константинов: 

„Любов и ненавист, всичко друго бяха подробности“. По-къс- 

но в София, когато една съседка го прикрива за неволно детско 

прегрешение – да вземе един орден от тяхната къща, – тя по- 

стъпва с разбиране и благородство. За това авторът след години 

ще каже: „Тогава проумях каква е силата на добротата, с която 

се сблъсках за първи път през моя малък живот“. Но тогава се 

сблъскваш и с коварството на възрастните – да те набедят, че си 

взел от съседите една луканка от оставените на балкона да съх- 

нат. Улицата, бандата са университетите за едно дете и всичко, 

което се случва, е живописно и омагьосващо. Сетивата на мал- 

кия Венцеслав са широко отворени за този вълнуваш свят, жи- 

веещ като едно голямо миролюбиво семейство. Спомените за 

Вера Лудата, Чичо Бос, Железничарката, Побратимчето, за па- 

наирите, за клането на прасе, за мускетарската вярност с мом- 

четата – всичко това е описано с един специфичен неореализъм. 

Това, до което се докосва В. Константинов, ми е така близ- 
ко още от моето детство. Книгите, които той е чел, аз разли- 

ствах на един невероятен бабин и дядов таван. И там оживявя- 

ваха образите от „Без дом“ на Хектор Мало, „Писмата на един 

ученик“ на Едмондо де Амичис, приключенията на Том Сойер 

и Хък Фин. Или че „трябваше“ и аз да свиря на цигулка, защото 

„няколко поколения от рода са свирили все на цигулка“, а аз 

толкова исках да имам пиано. 

Спомените в книгата на Константинов се редят плавно и 

елегантно, с деликатността на чувствата на едно ранимо дете, 

говорейки за любовта и привличането, които започва да изпитва 

към изобразителното изкуство, музиката, литературата. Любов и 

привличане, родили се от това, че си болнаво дете и трябва „да 

пазиш стаята“, но всъщност формирали те за цял живот. Така 

плавно и неусетно тези спомени се наслагват с преживяното в 

по-късни години. Нима може да се забрави преживяното от ав- 

тора по-късно при срещата с оригинала на „Мона Лиза“. Прежи- 
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вяване, едновременно проникновено, оригинално и само негово 

лично. И тогава си казваш: и аз ще пробвам да погледна, при слу- 

чай в Париж, портрета, като Венцеслав Константинов – закри- 

вайки лице с ръка и откривайки по малко от картината. Дали ще 

ми се усмихне Джокондата и на мен като на тръгващо си дете – 

неочакваща взаимност. В спомените си авторът ни изправя на 

много места пред такива върхови, екстазни преживявания. 

Много съм размишлявала какво ми е дало и какво ми е от- 

нето през детството, преживяно със строги родители. И искам, 

доколкото мога, да съм обективна. Разбрала съм, че едно безме- 

тежно детство, със свободата и лудориите си (аз израснах в град 

край река), е невероятно богатство. То е и гаранция да понесеш 

тежестта на последващия живот. Но го има и другото. Детето 

има нужда да е приласкано, и ако това липсва в детството, човек 

го търси навън през целия си живот, а навън животът не ти репа- 

рира тези дефицити, напротив… Трудните отношения, които е 

имал и Венцеслав Константинов с майка, която като че ли основ- 

но е имала за цел – „ще ти пречупя характерчето“, – го бележи 

за цял живот. Фройд има такъв извод: „Нали при възпитанието 

на децата ние не искаме нищо повече освен покой, не искаме да 

преживяваме никакви трудности, накратко казано, ние култиви- 

раме послушно дете и твърде малко обръщаме внимание дали 

този начин на развитие е полезен за него“2. 
Годините на учение преминават през чавдарството и пио- 

нерската организация. Годините са силно идеологизирани. То- 

гава се случва и смъртта на „бащата на народите“ – Сталин. 

Това са годините на първите трепети да си „имаш гадже“, макар 

и то до не подозира за теб. Години на бунтарство. Неслучайно 

една от главите В. Константинов ще нарече „Пакости и джаз“. 

Години, през които чете много, годините, „когато рокендролът 

беше млад“. И тогава пак ще се повтори заклинанието на май- 

ката „Ще ти пречупя характерчето“ и тя ще нареже книгата, коя- 

то чете, и ще закачи листовете в тоалетната. 
 

2      Фройд, Зигмунд. Малкият Ханс. // Детската душа, 1993, с. 165. 
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Ранната смърт на бащата, когато си едва на четиринаде- 

сет години, е нов удар. Фройд смята, че смъртта на бащата е 

най-драматичният момент от живота на един мъж. Разбира се, и 

тук нещата са амбивалентни и се извеждат от далечното „тотем 

и табу“. Предполага се, че на четиринадесетгодишна възраст 

едно момче е точно във възрастта, когато изгражда своя Свръх- 

аз, своята ценностна система, която изграждаме по Свръхаза на 

родителите си. Но болката си е болка дори и когото си надхвър- 

лил житейската възраст, на която е починал бащата, и се чувст- 

ваш по странния начин да си баща и на себе си, и на него. 

„Подковаване на скакалец“ е като да разглеждаш стари 

снимки в албум. Но тази книга е и готов сценарий. Всичко тук е 

толкова кинематографично, като че ли следиш специфичното око 

на камерата, която следва протагониста. Тези спомени те завър- 

тат в един пъстър калейдоскоп, като тази детска играчка, която, 

колкото и малко да мръднеш завъртането ѝ, ще преподреди цвет- 

ните стъкълца по нов, причудлив начин с всеки следващ спомен. 

Жените обикновено се чудят, че двама мъже като се съберат, 

неизменно започват да си говорят за казармата – една инициация 

за мъжете, която оставя дълбоки спомени от преживяното. Вре- 

мето в родната казарма В. Константинов описва скрупульозно, 

с някаква болезнена педантичност на всичките си провинения 

и опасни ситуации. Но като че ли „всяко зло – за добро“. Тогава 

започва да учи немски и английски. Може би ще е малко преси- 

лено, но ми идват на ум известни случаи за еврейски шахматист, 

който по време на плен във вражеския лагер, за да не полудее, 

разиграва със себе си партии шах наум. Виктор Франкъл, кой- 

то създава своята „логотерапия“ в концентрационен лагер и така 

оцелява – после само записва всичко, което умът му е създал като 
защитна реакция на нечовешките условия, които е преживял. 

През тези години се ражда и първият превод на В. Кон- 

стантинов „Маската на злото“ от Бертолт Брехт. Тогава написва 

и първото си стихотворение „Нощни води“, а заглавието на сти- 

хосбирката става „Невидимите истински неща“3. Тя вижда бял 

3      В изданието от 2013 г. заглавието става „Невидимите сигурни неща“. 
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свят половин век след създаването си – не я приемат за издаване 

никъде. Дори авторът се сблъсква с препоръката: „Напиши сти- 

хотворение за Ленин и ще ти я публикуваме“. 

И тогава, като войник в толбухинската казарма, този Вен- 

цеслав Константинов ще осъзнае: „че досега животът ми бе про- 

текъл боязливо, в отбрана, напомняща подскоци на скакалец, 

който в първичен стремеж за оцеляване се мята насам-натам, 

за да не го уловят и подковат с тежки обездвижващи железа“. И 

като клетва пред себе си звучи обещанието: „Сега за първи път 

се почувствах способен да се боря, да надделявам. Казах си, че 

за да бъда силен, трябва да заживея в съгласие със себе си, да се 

задържа в рамките на своята личност, на своите възможности – 

да бъда цялостен и психически здрав. Затова исках да опозная 

своите граници и да приема дадената ми от съдбата роля, като 

се помъча да я изиграя добре“. 

В своя роман в спомени В. Константинов акцентува осо- 

бено на детайла. Детските игри, училищните перипетии, казар- 

мените предизвикателства, пътуването в страните от соцлагера, 

интелектуалните реализации и преводите, дострояването на къ- 

щата в родопското село Солища са предадени с фотографска па- 

мет за детайла във времето и пространството. Може би защото 

авторът обича да вижда как нещо се ражда и започва своя жи- 

вот изпод ръцете му. За своята работа като преводач той казва: 

„Размишлявах за изкуството на преводача, в когото виждах не 

толкова писател, колкото актьор, пресъздаващ театрална роля. 

Най-голямата наслада в превода бе чувството за духовна бли- 

зост, за душевно сливане с претворявания автор – и то с всеки 

по различен начин… Четях чуждия текст, но пишех себе си“. 

С тази нюансираност и отсенки, макар и с една премерена 

простота на изказа, е написан този роман от спомени. Роман за 

себеутвърждаването и самонадмогването. Нека не подминава- 

ме и великолепното чувство за хумор, което през цялото време 

съпровожда спомнянето. Дали това са смехотворните случки, 

когато в детството ще изрисуваш някой съсед, или че ще сбър- 

каш да се явиш на изпит по география, вместо по филология в 
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Университета, до добродушното възмущение и комични ситуа- 

ции на жителите от Солища с разголените балеринки, дошли на 

екотуризъм – всичко това е предадено през присмехулно прис- 

витите очи на автора. 

За последен акцент Константинов е оставил незабравимата 

среща с Елиас Канети. Този мъдър човек и писател ще му даде 

урок по приятелство и сближаване между хората. И Венцеслав 

Константинов ще напише: „След като Канети ми каза, че не 

можем да станем приятели, почувствах се странно. След време 

препрочетох Монтен и попаднах на една негова мисъл за прия- 

телството. Френският есеист смята, че не трябва да се привързва- 

ме към никого, за да не страдаме при неговата загуба. Значи едно 

такова изявление можеше да направи само сърдечен човек…“ 

Ето ни и в края на книгата, където В. Константинов ни 

говори за настроенията, посланията и философията на дъжда: 

„Гледам през старинния прозорец мъглите, стелещи се над пла- 

нината, а в клоните на отсрещното дърво са притихнали косове. 

Не се боят от дъжда. Под тиклата до зида на къщата се е прита- 

ил скакалец. Неподкован…“ 

Когато затвориш последната страница от романа в споме- 

ни на Венцеслав Константинов, ти се струва, че се разделяш за 

малко с близък човек. Човек, с когото си играл в детството, с ко- 

гото си бил на Световния младежки фестивал през 1968 година, 

човек, който ти споделя впечатления от Париж или ти говори 

за къщата си в Солища с дърворезбите и пълзящата мъгла над 

връх Турлата. Разделяш се с него за малко. Защото това е книга 

за препрочитане. Защото знаеш, че може би още утре отново ще 

разгърнеш този роман в спомени, който те прави съпричастен с 

един невероятен житейски път и те обогатява. Ще откриеш още 

и още семантични и емоционални пластове. Ще преоткриваш 

Венцеслав Константинов постоянно. 

 
Венцеслав Константинов, „Подковаване на скакалец. Роман 

в спомени“, София, „Изток-Запад“, 2017. 
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Abstracts  

Vladimir Nabokov, The Art of Translation 

In this outstanding essay, the writer, translator, and critic Vladimir 

Nabokov addresses the main problematic aspects of translation by 

offering a brief typology of interpreters and their common mistakes. 

The lively, ironic and often sarcastic narrative is illustrated with 

examples of translations of multiple masterpieces of world literature, 

in which the author expertly juggles between English, Russian and 

French. The very translation of this essay is a fascinating challenge 

and its semiosis naturally requires explanatory notes which have been 

added by the translator. 

 

Italo Calvino, On the Issue of Translation 

When the novel A Passage to India by E.M.Forster had been translated 

into Italian, the critic Claudio Gorlie r published a condescending 

review of the work of translator Adriana Motti. At this time, Italo 

Calvino was an editor in the publishing house E i naudi that had 

released the book. In response he wrote a letter in which he not only 

defended Adriana Motti’s decisions, but also took a snapshot of the 

publishing situation in Italy, as well as of the faults in the critical 

approach to translation assessment in principle. 

 

Sachin Ketkar, Is There an “Indian School” of Translation Studies? 

The article outlines the main trends, concerns and characteristics 

of translation studies in the multilingual Indian society from the 

postcolonial period onwards, presents the main thinkers in the field 

and examines in a comparative perspective their most representative 

theoretical writings in search of an indigenous theory of translation 

on the subcontinent. 

 

Yoana Sirakova, In the Roots of Translation Science: Concepts in 

Antiquity and Their Branches 

Sofia University, sirakovayoana@gmail.com 

Several passages written by ancient authors stand at the very origin of 

contemporary translation studies. Classical receptions in translation 

theories have been paid little, if any, attention so far either by 
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translation scholars or by classicists. This paper makes an attempt 

to outline major trends in the reception of ancient ideas in translation 

scholarship today. Several parallels are drawn to bring forth 

different ways of penetration of basic ancient concepts in modern 

mental world. This particular intertwining of ancient practice and 

modern theoretical thought in the field of translation illustrates yet 

other aspects of the dialogue between antiquity and modernity. 

Starting by fundamental notions like the   everlasting dichotomies 

word or sense, form or content, faithful or unfaithful, literal or free, 

the essay expands to more specific reception strings and connections 

as the task of the translator, translation as a cognitive act, as imitation 

and art, linguistic, functional, and pragmatic equivalence and 

equivalent effect, text typologies. 

 

Mariana Malinova, Arab Grammar Against Greek Logic: The 

dispute between 

Abu Sa’ūd as-Surāfū (died 979) and Mattha ibn Yunus (died 940) 

New Bulgarian University, m_malinova@nbu.bg 

The text is focusing on the famous debate about the merits of the 

Greek logic and the Arab grammar between the Muslim grammarian 

Abu Said as-Sirafi and the Christian logician Abu Bishr Matta in 932. 

The formal structure of the debate adduces arguments against the 

Greek logic and its claims to be a universal tool for distinguishing 

between correct and incorrect speech. On the other hand, within the 

framework of the debate one can observe the clash between two 

different ideas about the sources of knowledge, the hierarchy of 

sciences and the different ways of legitimation of Greek heritage in 

the Medieval Muslim culture. 

 

Radost Zhelezarova, Frequency and Asymmetry within the Slavic 
Languages 

Sofia University, zelezarova@abv.bg 

 

In the present document a specific phenomenon of strong influence in 

Czech language to their translation in Bulgarian are introduced. 

However, the excellent performance of the foreign language or even 

the bilingualism are not a guarantee for striking expression and writing 

in maternal language. The underestimation of the redactions work is 

mailto:m_malinova@nbu.bg
mailto:zelezarova@abv.bg


 

also a premise for admission of interference in the process of 

translation. Some phrases from Czech language and their translations 

in Bulgarian are being represented in order to observe how different 

translators solve this kind of untranslatable phrases and how 

successfully they substitute a foreign phrase with a native one, even 

with a different semantic from the original. 

Maya Razboynikova-Frateva, Joseph Roth: An Encyclopedia of 

Masculinities 

In the novels of the Austrian writer Joseph Roth a registry of distinct 

masculinities can be realized in their connection to and dependence on 

the hegemonial military masculinity, inherited from the nineteenth 

century. The study is discussing some fundamental thesis of the 

men’s studies and starts with the later and most famous novels of Roth 

– Radetzky March (1932) and The Emperor’s Tomb (1938) – in which 

the social and national conditioned, differentiated treatment of the 

military masculinity till the war can be observed and returns in a 

second step to the novels of the 20s, which thematize the crisis of 

masculinity after the war also as an effect of gender on the biological 

body. 

 

Reneta Kileva-Stamenova, Aspects of Bertolt Brecht’s works 

translation reception in Bulgaria 

Sofia University, r_kileva@yahoo.com 

The article offers an overview of the history of Bertholt Brecht’s 

translational reception in Bulgaria. Attention is paid, on the one hand, 

to the impact of the receiving cultural milieu on the choice and way of 

accommodation of the translated artworks and, on the other, to the 

role of different translators and their practices in representing the 

oeuvre of this major figure in 20th-century German literature. The 

discussion is centered consecutively on the reception of translations of 

lyrics, prose, dramas and theoretical works of Brecht in Bulgaria. 

Analyses and conclusions are supported by rich illustrative material. 

 

John Peters, Joseph Conrad and the Epistemology of Space 

This essay works from an inductive hermeneutic to uncover Joseph 

Conrad’s conception of material space. Conrad recognizes a gap 

between space as it can be measured and space as human beings 
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actually experience it. Throughout his works, Conrad represents the 

interaction of subject, object, and context in the human experience of 

space. The resulting subjective space then leads to larger questions of 

knowledge in general, as Conrad ultimately comes to the conclusion 

that all knowledge is contingent, dependent upon the context in which 

it is experienced. 

 

Sachin Ketkar, Is There an “Indian School” of Translation Studies? 

The article outlines the main trends, concerns and characteristics of 

translation studies in the multilingual Indian society from the 

postcolonial period onwards, presents the main thinkers in the field 

and examines in a comparative perspective their most representative 

theoretical writings in search of an indigenous theory of translation 

on the subcontinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА 

ПУБЛИКАЦИИ В СП. „ЛИТЕРАТУРАТА“ 

 

 
 

Уважаеми колеги, 

 

Пред вас е сп. „Литературата“, което от 2007 г. излиза в този 

възстановен/обновен формат. Списанието залага на 

интердиспиплинарността и разбира литературата в широкия контекст 

на прехода между текстове, на проблематизиране на граници, на 

интертекстуалност и поместване на литературата в широк 

културологичен контекст. То центрира върху различни подходи в 

интерпретаторските възможности както на литературата, така и на 

други сфери от културата. Изданието отстоява баланса между 

преводни и български авторски текстове, като задачата е да се видят 

гледните точки в различни традиции и култури, а и да се ситуира 

родното сред тях. Затова то целенасочено се стреми да представя не 

само популярни имена, но да налага и нови. Както и да не е 

центрирано едиствено около англоезичната традиция, а да представя, 

испаноезичната, португалоезичната, славянските и прочие. 

„Литературата“ дава поле и на актуални научноизследователски и 

образователни дебати, както и поддържа постоянна рубрика за нови 

книги. Основна грижа на екипа е качеството на предлаганите за 

печат публикации, които са подложени и на анонимно рецензиране. 

Всички предоставени материали се оценяват анонимно от двама 

рецензенти, които дават становище независимо един от друг. 

Приемането на предложените ръкописи е съобразено с препо- ръките 

на рецензентите. Крайното решение относно публикуването на 

материалите се взима от редакционната колегия. 

 

Процесът по независимото двойно рецензиране следва стъпките: 

• Статията се изпраща на двама рецензенти за оценяване. 

• Рецензентите оценяват текста и го препоръчват за 

публикуване или за отхвърляне, те предлагат и даден текст 

да се публикува след нанасяне на съответните корекции. 

• За трудове, претърпели корекции, същите рецензенти се инфор- 
мират за качеството на редактирания материал. 

• На автора (авторите) се изпраща писмено потвърждение за 

приемането на публикацията. 

• Процесът по рецензирането отнема максимум един месец. 
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Технически изисквания към текстовете: 

Редакционният екип на сп. „Литературата“ съгласно междуна- 

родно възприетите изисквания за обработка и публикуване на 

научните изследвания за реферирането и индексирането им Ви 

уведомява за тех- ническите изисквания към текстовете, предложени 

за публикуване в из- данието на Факултета по славянски филологии. 

1. Работи се на 12 n Times New Roman 

2. Обемът на статиите е до 25 страници и 45 000 знака 

(заедно с интервалите), а на рецензиите до 5 страници и 9000 знака. 

3. Към материалите на ръкописа с библиографията се 

включват още и следните задължителни елементи: 

– името на автора/авторите: на български и английски език 

– местоработата им 

– имейл-адрес 

– заглавие на статията: на български и английски език 

– анотация на английски език 

– до 5/7 ключови думи на английски език 

– кратко (творческобиографично) представяне на автора 

4. При подчертаване на отделни елементи в текста се използва 

само курсив (Italic). Болд се използва само в заглавията. 

5. Библиографският списък се оформя под надслов 

„Използвана литература“, която включва само цитирани заглавия. Те 

се подреждат по азбучен ред, като се отделят единиците на кирилица 

и латиница: първо се дават тези на кирилица. 

6. Цитиранията имат следния синтаксис: 

– фамилно име на автора, последвано от запетая и интервал 

– съкратеното инициално лично име на автора, следвано от 

точ- ка и интервал след нея 

– заглавието на статията или монографията, която се 

изписва с прав шрифт (Normal), последвана от точка и 

интервал след нея 

– при цитиране на сборници следва предлогът „В“, след 

който се поставя двоеточие и интервал. При заглавията на 

латиница се използва предлогът „In“, независимо от езика 

на съответ- ното заглавие 

– следват имената на съставителите или редакторите, 

изписани по същия начин като при автора на статия 

 

 

 



 

 

 

– след тях се изписва в курсив (Italic) заглавието на 

сборника, последвано от точка и интервал 

– поредносттта е на града, в който е издадена 

библиографската единица, изписан с цяло име и 

последван от запетая 

– издателството, поставено в кавички и последвано от запетая 

– при цитиране на сборник накрая се посочват началната и 

крайната страница на статията в него. Страниците са 

разде- лени с голямо тире без интервал и накрая се 

поставя точка 

– при цитиране от периодично издание след заглавието на 

ста- тията се поставят //, последвани от интервал. След 

това се посочва годината на издаването (без 

годишнината), следва запетая и интервал, а след тях 

знакът № и цифрата на броя. След него се поставя точка 

и интервал, а след тях началната и крайна страница на 

цитираната статия (по вече описания начин в предходния 

пункт). 

– в цитираната библиография на кирилица след 

библиограф- ското описание в скоби се дава 

транслитерация на това биб- лиографско описание. 

– цитирането вътре в текста на автори на латиница е в 

скоби с фамилията, годината и (ако има) посочване на 

страница на цитирания автор: (Popov 1984: 234) 

– цитирането вътре в текста на автори на кирилица е в 

скоби с фамилията – на кирилица и транслитерирана – 

плюс годината и (ако има) страница: (Попов/Popov 1984: 

234) 

– всеки автор транслитерира цитираната си литература, 

която е на кирилица. 

За транслитериране на източниците на български език може да 

ползвате: https://slovored.com/transliteration/ 

За транслитериране на източниците на руски език може да ползвате: 

http://translit.ru 

Напомняме, че индексаторите държат цитиранията да са 

предимно от последните 5 години, което е знак за научната 

осведоменост на автора в актуалната ситуация, както и че е добре да 

се избягват самоцитирани- ята, които деформират статистиките в 

платформата. При позоваване на собствени предходни изследвания 

използвайте бележки под линия. 

http://translit.ru/
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7. Рецензиите трябва да имат заглавие и да посочват пълните 

биб- лиографски данни за рецензираната книга. Те се подчиняват на 

всички горепосочени изисквания при представяне на информация за 

техния ав- тор и при цитиране. 

8. Поради необходимостта да се спазва регулярност на 

излизане на списанието – два пъти годишно (през пролетта) и (преди 

Коледа), об- ръщаме особено внимание за стриктното спазване на 

сроковете за пре- даване на материалите – най-късно три месеца след 

тяхната поръчаност. 

9. Сп. „Литературата“ публикува само текстове, които са 

писани специално за съответния тематичен брой или най-малкото – 

настоящата публикация е първата им печатна. Редколегията не носи 

отговорност за последващо използване на труда. Авторът на текста 

отговаря за ориги- налността му. 

Благодарим за коректността и разбирането, които са в интерес 

на филологическата ни гилдия. 

 
ЕТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ 

 

Списание (ЛИТЕРАТУРАТА) държи на честното и 

професионално отношение във всички аспекти от публикационната 

дейност. Публику- ват се оригинални произведения, значими за 

интелектуалната общност, представени във възможно най-добрата 

форма и според най-високите стандарти. Очакваме същите високи 

стандарти и от нашите рецензенти и автори. Почтеност, 

автентичност и честни отношения – от страна на авторите, и 

справедливост, обективност и конфиденциалност – от страна на 

редакторите и рецензентите са сред приоритетите, които ни помагат 

да постигнем целта си. 

Списание (ЛИТЕРАТУРАТА) одобрява и зачита нормите на 

пове- дение и международните стандарти, които са установени от 

Committee on Publication Ethics (COPE) [1] и могат да се намерят 

безплатно на техния уебсайт – http://publicationethics.org/. 

Документите в тази връз- ка включват Code of Conduct and Best 

Practice Guidelines for Journal Editors [2] и Code of Conduct for 

Journal Publishers [3]. 

Следните редакторски извадки от COPE – документи (Kleinert, 

S. and Wager, E. (2011); Wager, E. and Kleinert, S. (2011) изясняват 

някои ключови моменти за работата на редакторите и авторите. 

Редакторите 

– трябва да вземат честни и безпристрастни решения, без да се 

ръководят от комерсиални съображения, като следва да осигурят 

http://publicationethics.org/


 

справедлив и подобаващ процес на рецензиране; 

– трябва да прилагат редакционна политика, която стимулира 

максимална прозрачност и изчерпателни, достоверни сведения; 

– трябва да се грижат за запазването на интегритета на 

публикуваното чрез издаване на корекции и анулиране, където е 

необходимо, и да преследват при съмнения в предполагаеми 

злоупотреби с публикациитe; 

– трябва да имат налице подходяща политика за справяне при 

конфликт на интереси. 

Авторите 

– трябва да представят материали върху работа, която е била 

из- вършена по етичен и отговорен начин, съобразно съответните 

закони; 

– трябва да представят резултатите си ясно, честно и без да ги 

фал шифицират или да фабрикуват и манипулират данните; 

– трябва да се постараят да описват методите си ясно и 

недвусмислено, така че откритията им да могат да бъдат потвърдени и 

от други учени; 

– трябва да се придържат към Изискванията за публикуване, 

като се уверят и потвърдят, че представените творби са оригинални, 

не са пла гиатствани и не са публикувани никъде другаде; 

– трябва да поемат отговорност за изпратените за публикуване 

материали; да носят отговорност за вида на текстовете, които са 

изпратили за печат; 

– трябва да носят отговорност, че авторството (както е 

посочено в реда, съдържащ името) подобаващо отразява 

индивидуалните приноси към работата и описанието ѝ; 

– трябва да разкриват съответните източници на финансиране 

и всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси. 

След като получи потвърждение за публикуване на текста си, 

авто- рът попълва следната Декларация за съгласие: 

 

(Publication Agreement) 

[1] Комитет за етичност на публикациите (КЕП) 

[2] Кодекс за поведение и оптимални указания за редактори на списания 

[3] Кодекс за поведение за издатели на списания 

–  
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REQUIREMENTS FOR PUBLICATIONS IN THE JOURNAL 

“LITERATURATA” 

 

 

 

Dear colleagues, 

 
In front of you is the journal “Literaturata”, which has been released 

since 2007 in this restored/updated format. The journal relies on 

interdisciplinarity and understands the literature in the broad context 

of transitions between texts, questioning the borders, intertextuality, and 

examining literature in a broad cultural context. It focuses on different 

approaches in the interpretative capabilities of both literature and other 

areas of culture. The journal defends the balance between translations and 

texts of Bulgarian authors; its main task is to present the views of different 

traditions and cultures and to locate the native culture among them. 

Therefore, it purposively seeks to present not only popular names but also 

to impose new ones. It is not centered on the English- langiuage tradition, 

but rather on the Spanish-language, Portuguese-language, Slavic language 

and other traditions. The journal opens a space for up-to-date research and 

educational debates and supports a permanent rubric for new books. The 

main concern of the team is the quality of the printed publications, which 

are also subject to anonymous review. All submitted materials are 

evaluated anonymously by two reviewers who give an opinion 

independently of each other. The acceptance of the proposed texts is in 

line with the recommendations of the reviewers. The final decision on 

the publication of the materials is taken by the editorial board. 

 
The process of independent double review follows the next steps: 

• The article is sent to two reviewers for evaluation. 

• Reviewers review the text and recommend it for publication or 

for rejection. They suggest that a certain text could be published 

after appropriate corrections. 

• The reviewers evaluate the quality of the edited texts. 

• A written confirmation of the acceptance of the text is sent to the 

author (s). 

• The review process lasts maximum one month. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formal requirements for the texts: 

 
The editorial team of the journal “Literaturata”, according to the 

internationally accepted requirements for processing and publishing 

scientific papers, for references and indexing, would like to inform you 

about the technical requirements for the texts proposed for publication. 

1. Font: Times New Roman, 12 pt font size 

2. The length of articles – up to 25 pages (45,000 characters 

with spaces), and of reviews – up to 5 pages (9,000 characters). 

3. The following elements should also be included: 

– personal name of the author / authors: in Bulgarian and 

English language 

– his/her workplace 

– e-mail address 

– title of the article: in Bulgarian and English 

– abstract in English 

– up to 5/7 keywords in English 

– brief presentation of the author 

4. When particular elements are emphasized in the text, italic 

should be used. Bold is used only in titles. 

5. The bibliography is formed under the heading “Literature 

Cited”, which includes only quoted titles. They are arranged in 

alphabetical order – the titles in Cyrillic and in Latin should be separated: 

the Cyrillic ones are given first. 

6. Quotes should have the following syntax: 

– surname of the author, followed by comma and space 

– abbreviated first name of the author, followed by a full stop 

and a space after it 

– title of the article or monograph, written in Normal, followed 

by a full stop and a space after it 

– in citation of collections, the prefix “In” follows, followed 

by a colon and a space. In titles in Latin, the prefix “In” is 

used, regardless of the language of corresponding title 

– followed by names of the compilers or editors written in the 

same way as the author of the article 

– followed by the title of the collection in italic, full stop and a space 

– full name the city, where the bibliographic unit was published, 

followed by a comma 
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– publisher in quotation marks followed by a comma 

– when a collection is cited, numbers of first and last page of 

the article should be indicated. Pages are separated by a long 

dash, without space, and in the end – full stop. 

– when the quotation is from a periodical, the title of the 

article is followed by //, and a space. The year of publication 

(without year of the journal), followed by a comma and space, 

the sign № and the number of the edition. After that a full stop 

and space, followed by numbers of first and last page of the 

cited article (as it is described in the previous paragraph). 

– each author has to transliterate cited literature, when it is in Cyrillic. 

– we would like to remind you that most of the quotes should be 

from the last 5 years, and self-quotes should be avoided. 

When you refer to your previous papers, please use footnotes. 

7. Reviews should have a title and indicate the full bibliographic 

data of the reviewed book. They comply with mentioned requirements 

regarding their author and quotations. 

8. The regularity of thematic editions of the journal – twice a year 

(in spring and before Christmas), requires strict adherence to deadlines – 

within three months. 

9. The journal “Literaturata” publishes texts that are written 

еspecially for the respective thematic edition, or at least the current 

publication has to be the first for the text. Editorial team is not responsible 

for subsequent use of the paper. The author of the text is responsible for its 

originality. 

Thank you for your correctness and understanding which are in the 

interest of our philological guild. 

 
ETHICS OF PUBLICATION 

The journal LITERATURATA insists on the honest and professional 

attitude in all aspects of the publishing activity. It publishes original works 

that are significant for the intellectual community, according to the 

highest standards. We expect the same high standards from our reviewers 

and authors. Integrity, authenticity and honest relationships – on the 

part of authors, and detachment, objectivity and confidentiality – on the 

part of editors and reviewers are among the priorities that help us achieve 

our goals. 

 

 

 



 

 

The journal LITERATURATA approves and respects the codes of 

conduct and international standards established by the Committee on 

Publication Ethics (COPE) [1] and can be found on their website – 

http://publicationethics.org/. The documents include Code of Conduct and 

Best Practice Guidelines for Journal Editors [2] and Code of Conduct for 

Journal Publishers [3]. 

The following editorial extracts from COPE documents (Kleinert, 

S. and Wager, E. (2011), Wager, E. and Kleinert, S. (2011)) clarify some 

key points for the work of editors and authors. 

Editors 

– must take honest and impartial decisions without being guided 

by commercial reasons, and should ensure a fair and proper review 

process; 

– must implement an editorial policy which promotes maximum 

transparency and comprehensive, credible information; 

– must ensure the integrity of the published texts and to react in 

case of suspected misuse of publications; 

– they have to follow an appropriate policy to deal with 

problems related to conflicts of interest. 

Authors ... 

– must present papers that are result of research done in an ethical 

and responsible manner, in accordance with relevant laws; 

– must present their results clearly and honestly, without forgery 

and fabricated or manipulated data; 

– must describe their methods clearly and unambiguously so that their 

findings can be confirmed by other scientists; 

– must adhere to the Requirements for publication, confirming that 

the submitted works are original, not plagiarized and published elsewhere; 

– must assume responsibility for the materials sent for 

publication; must be responsible for the presentation of texts they have 

sent; 

– must assume responsibility that authorship properly reflects the 

individual contributions to the work and its description; 

– must declare sources of funding and any existing or potential 

conflicts of interest. 

After receiving confirmation for the publication, the author 

should complete the following Publication Agreement: 

 

(Publication Agreement) 

[1] Committee on Publication Ethics 

http://publicationethics.org/
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[2] Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors 

[3] Code of Conduct for Journal Publishers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


