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… kümmerliches Stammeln sei besser als Schweigen!
(бълг. „по-добре мизерно заекване, отколкото мълчание“)1
ПРЕДИСЛОВИЕ
Обозначението ПРЕДИСЛОВИЕ сигнализира чрез игровата деструкция двояк
смисъл.
От една страна, като “говорене за нещо предходно” това преди-слов-ие е
Благодарност към Съдбата – и едно Посвещение.
Благодаря за шанса да познавам от студентските си години в Софийския
университет проф. Павел Петков, проф. Емилия Стайчева, проф. Борис Парашкевов,
доц. Харитина Костова-Добрева и доц. Ана Лилова, които осветиха пътя ми към
германистиката, а по-късно, в Шуменския университет – проф. Елка Добрева, осветила
пътя ми към текстознанието.
Благодарна съм за късмета, че познавам и черпя от професионализма на проф.
Ана Димова, Magister ludi в лабиринтите на преводаческото изкуство.

На Ана Димова посвещавам “говоренето” – макар и на моменти като „мизерно
заекване” и дори „мълчание“ – в следващите страници на тази книга!
От друга страна, като “говорене за нещо следващо” преди-словието очертава
концептуалната рамка на монографията, която изкристализира от дългогодишните ми
занимания по учебните дисциплини „Увод в теорията на превода“, „Специални теории
на превода“, „Художествен превод“ и „Текст и стил“ в германистичните специалности в
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ при Шуменския университет.
*
Безспорно, мисията на преводача на художествена литература е благородна – да
съхранява и пренася стойностни творби през пространството и времето и да обогатява с
тях приемната култура, а чрез нея и световната културна съкровищница.
Доколко обаче тази благородна мисия е благодатна работа?

1

Част от заглавието на настоящата монография е алюзия именно към този цитат от статия върху
финландската рецепция на творчеството на Хесе (Immonen – срв. Pfeifer 1977: Bd. 1, 104 и сл.).
Българският превод тук и навсякъде по-нататък, ако не е отбелязано друго, е мой, както и маркировката
в цитатите – А. Д.
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Един отговор-въздишка по неосъществимото съвършенство на преводите дава
Херман Хесе – писател нобелист, оставил фойерверк от многоизмерни творби с
непрестанните си опити „да преви[е] един към друг двата полюса на живота, да
запиш[е] двугласието на неговата мелодия“ (Хесе 1990а: 212), превъзходен познавач на
световната литература, оставил множество есета и статии (писани от 1899 г. в
продължение на близо 60 години – срв. Schwarz 1980: 133), но също и преводач, опитал
перото си и в превода на творби от френски език.
В есето „Magie des Buches“ (1930) той заявява:
[И]ма едва ли не толкова езици, колкото и оригинални мислители и поети. […]
И всички тези езици по принцип са непреводими !
Опитите на достигналите висота народи – а тук немците са първенци – да усвоят чрез
преводи световната литература, са нещо чудесно, дало отделни прекрасни плодове .2
Тези опити обаче не само не могат да се завършат напълно, но и по принцип никог а
не могат да се осъществят. (срв. Hesse 1957, 7: 352 и сл. маркировката моя – А. Д.)

Във връзка с „мисията невъзможна“, наречена превод, творецът засяга проблема
за “преоткриването” на даден текст през годините, т.е. за променливото му възприемане
от

реципиента

поради

промените,

настъпили

междувременно

в

неговото

световъзприятие:
Книгата на философа и стихът на поета ще показват на своя читател след няколко години
ново, променено лице , ще бъдат възприемани от него другояче, ще събуждат у него
различен отзвук . (срв. Hesse 1957, 7: 353, маркировката моя – А. Д.)

Това твърдение далеч не е обнадеждаващо за преводача на художествена
литература, ако препрочита през различни години свои преводи, понеже, познавайки
изтънко изходния текст (ИТ), при всеки следващ прочит на преводния текст (ПТ) той би
съзирал нови смислови измерения, неотразени в него – особено ако изживяването
оригинала, е „многогласно, многозначно, сложно и непрозирно“3. Тогава – дори и
преводът му да е бил високо оценен в приемната култура (ПК)! – преводачът би

2

Както Херман Хесе, така и Норберт Рандов, изтъкнат преводач на българска литература на немски език,
учен и издател, е осъзнавал изключителното значение на “първенството” на германците сред
превеждащите народи – по думите му „немскоезичната библиотека има световно присъствие. И в нея
всеки очаква да намери големите книги на народите“ (вж. Драгова 2014: 12).
3
Цитатът е от разказа „Прекъснат учебен час“ (вж. Хесе 1986а: 23).
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изпитвал неудовлетворение от редица свои стратегии отпреди години в езиковата игра
„превеждане на текст“ (вж. гл. II. 6.1).
И все пак нека към метафорите за художествения превод (вж. гл. I.) прибавим
едно утешително-оптимистично сравнение на ПТ с „мизерно заекване, което все пак е
по-добрият вариант от мълчанието“!
Действително, в редица случаи ПТ би могъл да се окачестви като „мизерно
заекване“ с прилагането на различни компенсаторни похвати, а при прилагане на
елиминация преводът дори „замълчава“ – например при моменти в стихотворния превод
или при наличие на специфични явления като словесни игри, оказионализми в
заглавията, метафори, различни видове реалии, говорещи имена, езикови варианти и др.
Предмет на настоящата монография са именно такива специфични проблемни
моменти. Тя се състои от два раздела, от които първият е изцяло теоретичен, а вторият
разглежда дадените проблеми с две измерения: теоретичен план и практико-приложен
аспект.
Такова изграждане на структурата на книгата беше мотивирано от нейния
замисъл, а именно: да служи на студентите в обучението по академичните дисциплини
„Увод в теорията на превода“, „Специални теории на превода“, „Художествен превод“ и
„Текст и стил“ (по-специално, раздел „Стил“ – вж. Димитрова 2020).
РАЗДЕЛ I представя хронологично ключови концепции за художествения
превод.
Както отбелязва Ана Лилова,
… основен аспек т на понятието художествен превод е неговият художественоестетически аспект, естетическата същност и образната му природа. (Лилова 1981: 21 и
сл., маркировката моя – А. Д.)

Този „основен аспект“ на художествения превод – естетическото послание и
образността – важи в пълна сила и за разгледаните проблемни моменти, както
проличава от ексцерпирания материал в РАЗДЕЛ II.
Въпреки че проблемните моменти при художествения превод от чужд на роден и
от роден на чужд език са от различно естество, все пак – изхождайки от схващането за
превода като билингвален и бикултурен трансфер – бихме могли да ги обособим с
опора на Лилова най-общо в две групи:
-8-

(1) Проблеми въз основа на езикови особености, характерни за изходния език (ИЕ),
но неприсъщи на езика-цел (ЕЦ)
(2) Проблеми, обусловени от наличието на самобитни явления в изходната култура
(ИК), за които търсим стратегии / похвати за възпроизвеждане чрез изрази в ЕЦ.
За преодоляване на такива проблеми според Лилова (1981: 21) е необходима
„способността на преводача да пресъздаде образния свят на произведението“. Става
дума за художествено-образния момент – „най-труден и най-важен в художествения
превод“:
Творческият момент в превода е негов основен, би могло да се каже, атрибутивен
белег. (Лилова 1981: 22, маркировката моя – А. Д.).

Този тъй важен момент проличава най-вече в практико-приложния аспект на
разгледаните специфични проблеми, а именно: в ексцерпираните ПТ.
Коментарите към ПТ имат за цел да осветлят процеса на превода – доколкото е
възможно обхващането му с разума, тъй като значителна роля за преводаческите
решения се пада на интуицията, която е неподвластна на разума.
ПРИЛОЖЕНИЕТО – като органично допълнение на основния текст на
монографията – съдържа шест обособени приложения.
Приложение № 1 включва два теста върху въпроси от теорията на превода,
разглеждани в Раздел I.
Приложения № 2–5 са обвързани с проблеми, разглеждани във Раздел II.
Такова обвързване липсва единствено при Приложение № 6 „Фразеологизми в
разкази на Чудомир в превод на немски език“. Табличното представяне на
фразеологизми (само част от наличните в разказите на Чудомир!) и на техните немски
съответствия представлява нагледен пример за предварителната работа за създаване
на текстов корпус за евентуално изследване върху превод на фразеологизми, при което
ексцерпираният материал следва да бъде систематизиран и анализиран.
БИБЛИОГРАФИЯТА е подразделена на 4 части:
1) Източници на български и руски език (художествена и научна литература);
2) Източници на немски и английски език (художествена и научна литература);
3) Интернет-източници;
4) Речници и справочници.
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I. ПРЕГЛЕД НА ВИЖДАНИЯТА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРЕВОД
Да превеждаш, значи да обичаш.
Огнян Стамболиев (2017)

При рецепцията на дадена художествена творба в чуждоезични културни
пространства триъгълникът продуцент→текст→реципиент се трансформира в
четириъгълник с появата на преводача, а именно:
[Р]ецепцията и въздействието на даден чуждестранен автор […] навсякъде по света
зависи от това, в каква степен той е популярен; тази степен на популярност е
обусловена от преводи (срв. Pfeifer 1977, 3: 65, маркировката моя – А. Д.)4.

Метафори за преводача и за превода като процес и като продукт
Съществуват редица метафорични определения за преводача и много повече
метафори за превеждането и за превода като продукт.
Според най-често цитирана италианска поговорка „преводачът винаги е
предател“ („Il tradutore e sempre un traditore” – вж. Димова 2000; Стамболиев 2017).
Радегундис Щолце (Stolze 2015: 15–17) привежда немалко метафори за образа и
ролята на преводача в световната култура в монографията си върху основите и
дидактиката на херменевтичната компетентност. Преводачът “е”:
o ein Steuermann („кормчия“) – въз основа на значението на translatio ‘преминаване
(на море, океан)’ (нем. Überfahrt) – съответно превеждането се оприличава на
навигация (нем. Navigation);
o ein Gärtner („градинар“)
o ein Briefträger („пощальон“)
o ein Plagiator („плагиатор“) и др.
„Най-голямата похвала“ за един преводач“ според Огнян Стамболиев (2017) е д а
остане незабелязан за читателя – „не бива да се забелязва въобще, че е имало превод“.
В неговата статия под заглавие „Да превеждаш, значи да обичаш“ превеждането е
оприличено на смъртен двубой, а транслатът – на златна монета:
o за Фридрих Шлегел „художественият превод е смъртен двубой. При него търпи
поражение или този, който превежда, или онзи, когото превеждат!“;
4

Цитатът е от статия върху датската рецепция на творчеството на Хесе.
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o „мексиканският поет, белетрист и преводач Октавио Пас [вж. гл. II. 1.1] определи
превода като златна монета в духовния обмен между народите“ (Стамболиев
2017).
Превеждането е оприличено на „мостостроене“ (нем. Brückenbau), а транслатът –
на „свързващ мост“ (нем. Verbindungsbrücke) (срв. Stolze 2015: 17).
Редица образни определения на художествения и в частност на стихотворния
превод представя Ана Димова в статията си „Метафора за превода или за смисъла на
безсмислените начинания“, например:
o да превеждаш от един език на друг […] е все едно да гледаш фламандските килими
откъм опакото;
o библиотеката от преводи [е] картинна галерия от копия;
o да се превежда (особено поезия) [е] все едно да се танцува с вериги на краката
(Димова 1995: 145).
Известни са също метафори от областта на музиката:
o преводът е като „музикално произведение, написано за един инструмент, а
изпълнено на друг“;
o преводът е като „музикално произведение, изпълнено в друга тоналност“ (вж.
Димова 1995, пак там).
В този дух бихме могли да определим метафорично ИТ като „далечния образ на
божествена музика, изсвирена някъде“, ПТ – като „тази божествена музика, окаяно
обезобразена“, а самия преводач – като „радио, комичен апарат от безумни тръби,
които [я] запокитват … в едно чуждо пространство, което не й подхожда, и въпреки
това не могат да разрушат първоначалния дух на тази музика“.5
В началото на XIX век Фридрих Шлайермахер онагледява значението на превода
за развитието на ЕЦ с разгърнато сравнение с облагородяване на почва чрез пресаждане
на различни чуждоземни растения:
Wie
vielleicht
erst
durch
vielfältiges Както може би едва чрез пресаждане на
Hineinverpflanzen fremder Gewächse unser разнообразни чуждоземни растения нашата
Boden selbst reicher und fruchtbarer geworden почва е станала по-богата и по-плодородна, а
ist, und unser Klima anmuthiger und milder: so климатът ни – по-приятен и по-мек, също така
5

В романа „Степния вълк“ с тези думи Пабло-Моцарт описва музиката, която звучи по радиото, както и
самия апарат (вж. Хесе 1990: 570 и сл.).

- 11 -

fühlen wir auch, daß unsere Sprache, weil wir sie
der nordischen Trägheit wegen weniger selbst
bewegen, nur durch die vielseitigste Berührung
mit dem fremden recht frisch gedeihen und ihre
eigne Kraft vollkommen entwikkeln kann.
Und damit scheint zusammenzutreffen, daß
wegen seiner Achtung für das fremde und seiner
vermittelnden Natur unser Volk bestimmt sein
mag, alle Schäze fremder Wissenschaft und Kunst
mit seinen eignen zugleich in seiner Sprache
gleichsam zu einem großen, geschichtlichen
Ganzen zu vereinigen, das im Mittelpunkt und
Herzen von Europa verwahrt werde, damit nun
durch Hülfe unserer Sprache, was die
verschiedensten Zeiten schönes gebracht haben,
jeder so rein und vollkommen genießen könne, als
es dem Fremdling nur möglich ist.
Dies scheint in der That der wahre
geschichtliche Zwekk des Uebersezens im
großen, wie es bei uns nun einheimisch ist.
(Störig 1963: 69, маркировката моя – А. Д.).

чувстваме, че нашият език (понеже поради
северната си ленивост самите ние не го
развиваме достатъчно) може да процъфтява в
свежи цветове и да разгръща своята мощ само
чрез най-многостранен допир с Чуждото.
И с това изглежда съвпада обстоятелството,
че нашият народ, поради уважението си към
чуждостта, както и поради посредническия си
характер, може да е предопределен да обедини
всички бисери на чуждоезичните науки и
изкуства със своите собствени, и то в своя
език,
като
една
голяма
историческа
съвкупност, която да бъде съхранена в средата
и сърцето на Европа – за да може чрез нашия
език всеки да се наслади на всичко прекрасно,
създадено през най-различните епохи, така
чисто и изцяло, както това е възможно само за
чуждоезичния читател. Това изглежда е в
общи линии истинската историческа мисия
на превода, както сега се извършва в
Германия.

В края на XIX век Улрих фон Виламовиц-Мьолендорф в трактата си „Was ist
Übersetzen“ (1891) определя превода образно като „душа в чуждо тяло“:
Das Kleid muß neu werden, sein Inhalt bleiben.

Дрехата трябва да се поднови, а
съдържанието – да остане същото.
Jede rechte Übersetzung ist Travestie.
Всеки правилен превод е травестия.
Noch schärfer gesprochen, es bleibt die Seele, aber Още по-точно казано, душата остава, но
sie wechselt den Leib; jede wahre Übersetzung ist сменя тялото: истинският превод е
Metempsychose. (цит. по Hohn 2006: 95).
метемпсихоза.

Близо век по-късно, към края на XX век, метафората за художествения превод
като „душа на оригинала в ново тяло” отново се появява в статията на Андрей Манолов
„Струни за обоя“ (1988). Според него
преводачът трябва да направи ново тяло за лишената от плът душа на оригинала. И той с
ужас установява, че това ново тяло е съшито от парчета мъртва плът. […] Преводачът
съзнава, че е нанесъл огромна травма на оригинала, и изпитва чувство на вина спрямо
него. Но той се мъчи да потуши това чувство у себе си, като пожелава […] ‚да разхубави
чудовището, да скрие грозните хирургически шевове с най-различни панделки. (вж.
Константинов 1989 – маркировката моя, А. Д.).
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Венцислав Константинов (1989) подлага на критика схващането на Манолов в
тази статия за „информативната стойност “ на превода. Според него „такава една
постановка дава простор за всяка посредствена и по същество нетворческа
преводаческа дейност, която просто обслужва информативно любознателния читател.“
В този дух Константинов изтъква разминаването на възгледа на Манолов за
преводача „само като механичен посредник между автора и чуждоезиковия читател“ и
възгледа на Атанас Далчев за художествения превод като „произведение толкова на
автора, колкото и на преводача“. Все пак той отчита стойността на статията на
Манолов, тъй като тя „предразполага към теоретичен размисъл“ (вж. Константинов
1989).
Самият Далчев сравнява художествения превод с прозорец:
Художественият превод ми напомня прозорец, в който образите от улицата се смесват с
отраженията на предметите вътре в стаята. Той е произведение колкото на автора, толкова
и на преводача. (Далчев 1994: 127)

Федя Филкова (Filkova 2001) в похвалното си слово за Норберт Рандов ни
поднася още две метафори за превода:
o преводът в едно тоталитатно общество е „бягство в един друг, чужд нему и по
тази причина свободен свят“ (die Übersetzung als Flucht in eine andere, ihm fremde
und deshalb freie Welt); в този смисъл „преводът е свобода“ (die Übersetzung als
Freiheit);
o преводът на стиховете му като акт на признание за твореца е „най-силното
лекарство“, ако неговата душа е наранена („Ich weiß nur, daß die Übersetzungen
zugleich Arzneien sind, […] daß dieses Büchlein die stärkste Arznei ist gegen den
Seelenschmerz“6.
Емил Басат в предговора си към книгата „Преводът: лица и маски“ (2007)
определя превода като своеобразен „маскарад”, където автор и преводач определят
един другиму своите превъплъщения:
С всеки автор преводачът си налага различна маска – казва Емил Басат в предговора си, –
той е принуден да бъде актьор, който играе всички роли в превежданото произведение.
Авторът също е принуден да приеме образа, който му налага съответният преводач – така
6

Става дума за немския превод на стихотворения от Александър Геров, издадени от Норберт Рандов.
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автор и преводач непрестанно сменят лицата си, маските си – и тези лица и маски са
различни в различните преводи на автора по света. (Бенбасат 2011)

Хронологичен преглед на схващанията за превода от античността до ХХI век
с оглед на дихотомията уподобяващ превод – отчуждаващ превод
По въпросите за преводаческата стратегия при художествения превод
съществуват векове наред две агонални схващания според отговора на основния
въпрос: „Какъв да е преводът – буквален или свободен?“
Привържениците на първото становище се придържат към максимата за вярност
към оригинала (буквален/дословен, отчуждаващ превод – wörtliche, verfremdende
Übersetzung),
Привържениците на второто становище настояват за вярност към ЕЦ и неговите
традиции (свободен/уподобяващ превод – ut orator; freie/angleichende Übersetzung) (вж.
Димова 2000: 34; Hohn 2006: 91 и сл.).
Представеният по-долу хронологичен преглед на вижданията за художествения
превод е направен въз основа на обзора у Ханс Вермеер (Vermeer 1996; 2000), Йорн
Албрехт (Albrecht 1998), Едуин Генцлер (1999), Ана Димова (2000), Щефани Хон (Hohn
2006) и др. При това поо-подробно е разгледано схващането на Фридрих Шлайермахер
за методите на превода.
Античност: Цицерон, Квинтилиан и Плиний Млади, Йероним
В античността отношението между преводача и ИТ е агонално: преводачът се
съревновава с оригинала, дори “воюва” с него, вследствие на което преводният текст
често пъти представлява доста волна интерпретация.
Цицерон (106 г. пр.н.е. – 43 г. пр.н.е.) пръв се обявява за “свободния” превод с
цел ИТ да бъде “вграден” в литературата на приемната култура и по този начин да
допринесе за нейното обогатяване.
Поддържници на това схващане на Цицерон са Квинтилиан (35–96) и Плиний
Млади (61–113)7.
7

Пълното име на Плиний Млади е Гай Плиний Цецилий Секунд. Той е бил ученик и последовател на
Квинтилиан, при когото изучава красноречие в риторското училище в Рим в началото на 70-те години.
В съчиненията на Плиний, който е бил забележителен оратор, проличава повлияване от стила на
Цицерон.
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Йероним (347–420) също посочва Цицерон за свой образец, но при превода на
Библията остава верен на оригинала, защото там дори „редът на думите остава загадка“
(вж. Димова 2000: 34).
*
Едно място в преводите на библейския текст, превърнало се в крилата фраза, е
всъщност резултат от забавно объркване на две формално сходни староарамейски
думи с различни значения – gamta ‘въже, респ. дебело въже’ и gamla ‘камила’.
В оригинала е употребена думата gamta, която отпосле преводачите заменят
погрешно с дума със значението на gamla; оттук се получава чудатият образ на
камилата, която минава през иглени уши:
o нем. „eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Himmelreich“
(Mat. 19, 24) (срв. Krämer/Trenkler/Krämer 2000: 159 и сл.);
o бълг. „по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в
царството Божие“ (Мат. 19, 24).
Средновековие (XIII–XIV век): Улрих фон Етценбах; Мартин Лутер
Развитието на схващанията за превода и преводаческата практика в периода от
Средновековието до епохите на Ренесанса и Хуманизма (XV–XVI век) са проследени в
петтомно панорамно изследване от Ханс Вермеер.8
Вермеер отбелязва в първия том върху превода през Средновековието „Das
arabisch-lateinische Mittelalter“ в главата под заглавие „Vom Dolmetschen“9, че устният
превод и преводачът за пръв път в немската художествена литература са представени
подробно в епическата поема „Wilhelm von Wenden“ на Улрих фон Етценбах в края на
XIII век, около 1290 г.
В тази поема преводачът е назован Berichter (‘човек, който докладва /
информира / осведомява / съобщава за нщ.’), а моментът, отразяващ процеса на

8

Схващанията за превода и преводаческата практика в Средновековието са разгледани в първите три
тома, а тези през Ренесанса и Хуманизма са предмет на изследване на другите два тома (срв. Vermeer
1996; 1996а; 2000; 200а).
9
Димова (2000: 8 и сл.) разглежда произхода на нем. dolmetschen, Dolmetscher и етимологичното родство
с остар. тълмя ‘обяснявам, тълкувам, предсказвам’, но също така (макар и рядко) ‘превеждам’ и
тълмач със значения ‘тълкувател’ и ‘преводач’, като се позовава на „Речник на редки, остарели и
диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век“.
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превода, е определен от Вермеер като „вероятно първата сцена, която представя
устния превод в немската литература.“
В поемата в ролята на преводач влиза богат и влиятелен френски търговец, който
освен

френски

владее

арабски

(„heidensch“)

и

„windesch

(?)“.

Той

оказва

гостоприемство на главния герой, младия херцог езичник Вилхелм (Willehalm) от
Бохемия, който е дълбоко впечатлен от християнството и отива на поклонение в
Йерусалим.
Единственият език, който Вилхелм владее, е въпросният език „windesch“ –
според Вермеер става дума за едно от първите назовавания или (1) на чешкия, или (2)
на френския език в немската литература:
(1) аргумент за първото предположение е фактът, че немската култура по онова
време е приемна култура за преводни литературни текстове от чешки;
(2) аргумент за второто предположение е отбелязаният от самия Етценбах
първоизточник на текста на френски език, по който е създал творбата – ако,
разбира се, това е било така в действителност и наличието на тези стихове от
Етценбах не се дължи на маниерното празнословие, типично за онази епоха.
Френският търговецът въвежда Вилхелм в християнското вероизповедание и
служи като посредник при междуезиковото разбиране между него и християнския
патриарх, превеждайки репликите при техния разговор (вж. Vermeer 1996а).
Вермеер отбелязва, че тази сцена по всяка вероятност отразява междуезиковото
разбиране при пътешествия в чужбина в немската средновековна литература.
*
Според Вермеер за пръв път мисълта за текста като смислова единица е
загатната през втората половина на XV век с думата verstentnusz в предговора на
Хайнрих Щайнхьовел към „Esopus“ (1476/77), неговия превод на басни, част от които са
от Езоп. Тази мисъл според Вермеер е предвестник на концепцията на Йохан Кристоф
Готшед (1700–1766) за литературата, изложена в „Versuch einer kritischen Dichtkunst“
(1730)10, а по-късно – на схващанията на Новалис за превода.
Възможно е бълг. тълмач да е калка от тур. tilmac/ tilmadz ‘посредник, преводач’ – дума, която, както
отбелязва Димова, присъства в съвременния турски език с това значение.
10
Готшед подразделя художественото творчество в три категории във възходящ ред с оглед на тяхната
стойност:
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Мартин Лутер (1483–1546)
Пръв Мартин Лутер очертава “бойното поле” между безусловната вярност към
оригинала и нужната свобода при превода. Със своя трактат „Sendbrief vom
Dolmetschen“ (1530) той полага основите на преводознанието в Германия.
От една страна, Лутер съветва преводача „да разпитва майката в къщи, децата на
улицата, простия човек на пазара, да ги гледа в устата как приказват и така да превежда.
Чак тогава те ще го разберат и ще забележат, че им се говори на немски“ (прев. Б.
Парашкевов, срв. Димова 2000: 34). На това място става дума за свободен респ.
уподобяващ превод (вж. Димова 2000, пак там).
От друга страна обаче, при превода на Светото Писание Лутер, подобно на
Йероним, предпочита „да навреди на немския език, но не и да се отклони от думата“ 11).
В този случай явно става въпрос за придържане към дословен респ. буквален,
отчуждаващ превод.
Просвещение (XVII–XVIII век): Волф, Готшед – Брайтингер, Бодмер; Хердер
В епохата на Просвещението властва убеждението за универсалността на мислите
и за единното начало на всички езици.
В този период се проявяват, макар не в цялата си острота, две агонални
направления на схващанията за превода: езиков рационализъм и схващания за
„сантиментален/затрогващ стил“ (herzrührende Schreibart).
Представители на езиковия рационализъм са Готшед и Кристиан Волф (1679–
1754)12. Според тях „думите са знаци на мислите и представляват тези мисли при
говоренето и писането“. В този дух е схващането за абсолютната преводимост: на
превода се гледа като на чисто формална смяна на езикови знаци, а на преводача – като

(1) описание (Beschreibung);
(2) подражание (imitatio) – пример за този тип творчество е актьорската игра, „подражанието търси
истината“;
(3) “басня” ("Fabel") – изходна точка при изясняването на този тип творчество е схващането на Аристотел,
че „басня ~ мит ~ praxeos mimesis означава представяне на действие“ За тази категория е характерно
„обогатяването и качественото преобразуване на действителността в творческия процес“. (срв. Vermeer
2000a).
11
Нем. „[lieber] der deutschen Sprache Abbruch [zu] tun, denn von dem Wort [zu] weichen“ (вж. Störig 1963a:
25, цит. по Hohn 2006: 92).
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на „човек, който заменя знаци [от ИЕ в ЕЦ]“. Ето защо изискването на Готшед към
преводача е да спазва нормите на немския език и да не създава парафрази и
интерпретации.
Това схващане би могло да се определи като предтеча на виждането за преводача
като „превключващо реле“ от втората половина на ХХ век.
Представители на второто направление са Йохан Якоб Брайтингер (1701–1776) и
Йохан Якоб Бодмер (1698–1783)13. Двамата издигат изискването за „вълнуващия
сантиментален стил“ – според тях поетическият стил трябва да е изграден така, че да
благоприятства засиленото експресивно въздействие. Именно с цел емотивно
въздействие върху реципиента те препоръчват употребата на експресивна лексика
(„Machtwörter“).14
В „Critische Dichtkunst“ (1740) Брайтингер изтъква ролята на творческата
фантазия (срв. https://de.wikipedia.org/wiki/Breitinger). Той осъзнава органичната връзка
между форма и съдържание в поетическия език, на която се дължи неговото специфично
въздействие, въз основа на проблеми, възникнали пред Бодмер при превода на метафори
и фразеологизми в епическите поеми от Джон Милтън15.
Осъзнаването на тази връзка води до изискването за “вярност” не само спрямо
съдържанието, а и спрямо формата на ИТ (срв. Hohn 2006: 92).
Изискването за “вярност” спрямо формата бихме могли да определим като
предтеча на схващането на Шлайермахер за отчуждаващия превод (вж. по-нататък).
Въпреки схващането си за принципната невъзможност на превода Хердер оценява
тази невъзможност като нещо положително, защото преводните текстове са
свидетелства за развитието на езика16.

12

Волф е считан за най-значителния философ на ранното немско просвещение. Той пръв в лекциите и
произведенията си е използвал терминология на немски език.
13
Известен е спорът на Бодмер и Брайтингер с Готшед по проблеми на художествената литература.
14
Бодмер и Брайтингер одобряват използването на инверсии и партиципни конструкции, критикувано от
Готшед. Според тях употребата на партиципни конструкции е оправдана, защото служи за постигане на
краткост на изказването (срв. Althaus et al. 1980: 729).
15
Нем. „Übersetzung: Johann Miltons Epische Gedichte von dem verlohrnen Paradiese (1742)“.
16
Подробности за теорията на Хердер вж. у Apel 1982: 84 и сл.; Apel 1983: 47 и сл.
Внимание заслужава статията на Алесандро Костаца, където концепцията на Хердер за превода се
разглежда в пресечните точки с лингвистика, естетика и схващане за история (вж. Costazza 2007).
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Романтизъм (XVIII–XIX век): Новалис; братята Шлегел
В епохата на Романтизма въз основа на Хердеровата теория за езика се
осъществява обратът в преводознанието в посока безгранична вярност към оригинала.
Немските романтици (особено от ранния период) издигат превода в идеал за
поетическото изкуство и оставят значително наследство в теорията и практиката на
превода.
Новалис (1772–1801) достига в „Blüthenstaub“ (1797/98)“ според Вермеер до
„културно-сензитивно холистично виждане за превода“ (eine kultursensitiv-holistische
Auffassung vom Übersetzen – вж. Vermeer 2000a).
Немският романтик обособява три категории превод:
(1) граматически (grammatisch)
Това са преводите в „обикновения смисъл на думата“; те изискват „много
начетеност, но само дискурсивни умения“;
(2) променящ (verändernd) – за този тип превод е нужен „най-висш поетичен дух“.
„Истинският преводач“ на такъв тип превод трябва да е творец и да съумее да
предаде по всякакъв начин идеята на текста; той трябва да е „поетът на поета“ (Dichter
des Dichters) и да съумее да слее своя глас в превода с този на автора на оригинала в
хармонична цялост. Като примери Новалис посочва немския превод на Омировата
„Илиада“ от Бюргер в ямбическо стихосложение17 и „всичките френски преводи“;
(3) митически (mythisch)
Този тип преводи за Новалис са „преводи в най-висш стил“ (Übersetzungen im
höchsten Styl). За такива преводи е нужно взаимното проникване между „поетичния и
философския дух в цялата им пълнота“. Според Новалис все още няма цялостен образец
на този тип.
Изказването на Новалис, че „не само книги, всичко може да бъде преведено по
тези три начина“18, би могло да се разглежда като предтеча на виждането на Юлия
Кръстева за интертекстуалността като „преход от една знакова система в друга“19.

17

Става дума за превод от 1797 г. – същата година, в която в Гьотинген е публикувана книгата на
Новалис „Blüthenstaub: Gottfried August Bürger. Homer’s Ilias. Vertheidigung und Proben einer
Uebersetzung in Jamben“ (вж. <https://de.wikisource.org/wiki/Homer>).
18
Вж. <http://www.zeno.org/Literatur/M/Novalis/Fragmentensammlung/Blüthenstaub>.
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Аугуст Вилхелм Шлегел (1767–1845) определя верността към формата на
оригинала като ръководен принцип при превода. За да запази поетическата форма на
оригинала, той дори допуска нарушения на граматическите норми на немския език20.
Фридрих фон Шлегел (1772–1829) вижда основния проблем при превода във
времевата отдалеченост между ситуативния контекст на създаване на ИТ и този на
пресътворяването му в ПТ, а именно: тъй като в хода на времето човекът и езикът
непрекъснато се променят, преводачът никога не ще може да създаде „идентична
творба“. Следователно, преводът може само да насочи към съдържанието на оригинала,
но не и да предаде пълноценно неговата същност.
Според романтиците преводът винаги е донякъде субективен, понеже:
1) времевата отдалеченост между ИТ и ПТ налага преводаческа интерпретация;
2) от своя страна, преводаческата интерпретация, налагаща се от темпоралната
дистанция между ИТ и ПТ, изключва обективността.
Фридрих Шлайермахер (1768–1834)
Фридрих Шлайермахер: „Преводачът или ще остави писателя на мира и ще преведе
читателя до него; или ще остави читателя на мира и ще преведе писателя до него.“

Шлайермахер:
o афинитет към романтизма;
o трактат „Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens“:
 различна нагласа към общуването;
 Себе-развитие – усет към Безкрайното;
 превод в две сфери – “тълмач” и “същински преводач”;
 два фактора за превода – произход и времевата отдалеченост;
 дух на езика и душа на автора – спойка между мислене, представи и език → в
ПК да схванат духа на ИЕ, манталитета и начина на мислене на автора на ИТ;
 превод = „безразсъдно начинание“?
 два метода при превода – парафраза, репродукция

19

Нем. „Übergang von einem Zeichensystem zu einem anderen. […] Der Terminus Intertextualität bezeichnet
eine solche Transposition eines Zeichensystems (oder mehrerer) in ein anderes.“ (Julia Kristeva. „Die
Revolution der poetischen Sprache“. Frankfurt a. M. 1978, S. 69 – цит. по Heyl 1995: 16).
20
Подробности за отношението на романтиците към проблемите на превода вж. у Apel 1982: 89–136; Apel
1983: 50–55.
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Субективността е свързващо звено между романтическия поглед към
чуждоезичния текст и херменевтичния метод на Фридрих Шлайермахер.
Афинитетът на Шлайермахер към романтизма се дължи, от една страна, на
личните му контакти с братята Шлегел, а от друга страна – на сходството на неговото
световъзприятие

с

това

на

романтиците,

където

централно

място

заемат

индивидуализмът, чувството и човешката душа (Gemüth).
През 1796 г. младият Шлайермахер става проповедник в Берлин и се запознава с
Фридрих Шлегел, който високо го цени и в писмо до него заявява: „Що се отнася до
човечността, ти за мен си това, което са Гьоте в поезията и Фихте във философията.“21
За теолога Шлайермахер се отнасят сатиричните стихове на Аугуст В. Шлегел
под заглавие „Bedeutsamer Name“, където се натъкваме на трудно преводима словесна
игра въз основа на семантиката на компонентите на фамилното име Schleiermacher.
В тази словесна игра А. В. Шлегел “изковава” от nomen proprium Schleiermacher
оказионалното съществително Schleiermacher като nomen agentis от вербалното
словосъчетание Schleier machen. Стихотворението гласи:
„Bedeutsamer Name“
Der nackten Wahrheit Schleier machen,
Ist kluger Theologen Amt,
Und Schleiermacher sind bei so bewandten Sachen
Die Meister der Dogmatik insgesamt.22

Както

при

романтиците, така и

у Шлайермахер централно място

в

световъзприятието е отредено на индивидуализма, чувството и човешката душа
(Gemüth).
Така още в началото на трактата върху различните методи на превода „Über die
verschiedenen Methoden des Übersetzens“ (1813)23 Шлайермахер обръща внимание на
значението на различната сетивна и душевна нагласа при човешкото общуване изобщо:

21

Вж. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Шлейермахер,Фридрих>.
Вж. <https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher>.
23
Шлайермахер прочита този трактат на 24.06.1813 г. в Кралската Академия на науките в Берлин.
Трактатът e поместен в: Hans Joachim Störig (Hrsg.). Probleme des Übersetzens. Stuttgart 1963, S. 38–70. (вж.
Störig 1963).
22
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Та не сме ли принудени често пъти да си “превеждаме” казаното от някой от
себеподобните, който обаче има друга сетивна и душевна нагласа? (срв. Störig 1963: 38)

В духа на романтическото схващане за безкрайния процес на развитието на
индивида е и „усетът за безкрайното“ (Geschmack für das Unendliche) у Шлайермахер,
който намира израз в следното изказване в трактата:
Та дори собствените си думи понякога трябва да си “превеждаме” след време, ако искаме
отново да ги възприемем като свои. (срв. Störig 1963: 39)

Излагайки схващането си за превода, Шлайермахер изхожда от общото понятие
Uebertragen (предаване).
Той обособява условно, „с размити граници“, две области на „предаването от
чужд на наш [роден] език“:
1) „Gebiet des Geschäftslebens“, делова сфера;
2) „Gebiet der Wissenschaft und Kunst“, сфера на науката и изкуството.
Деловата сфера е областта на изява на “тълмача”, т.е. на устния превод (das
bloße Dolmetschen – вж. Störig 1963: 39; 43).
Там обикновено става дума за конкретни обекти от действителността, затова
говорещото лице „може да бъде разбрано от всеки, който е компетентен във въпросната
област и владее езика“ (срв. Störig 1963: 41).24
По тази причина Шлайермахер определя “тълмачеството” като „едва ли не само
механична дейност“, която може да извърши всеки човек със сравнително добри
познания по двата езика.
Сферата на науката и изкуството е областта на изява на „същинския преводач“
(der eigentliche Uebersetzer), т.е. на писмения превод (срв. Störig 1963: 39).
Шлайермахер посочва два определящи фактора за превода от един език на
друг:

Сканираният
текст
на
трактата
от
книгата
на
Щьорих
фигурира
в
<http://users.unimi.it/dililefi/costazza/programmi/2006-07/Schleiermacher.pdf>, където са посочени цифрите
на страниците у Щьорих.
От трактата в сайта, с посочване на съответните страници у Щьорих, са взети тук използваните и
преведените от мен цитати – А. Д.
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(1) произход на двата езика (респ. принадлежността им към езикови групи);
(2) времева отдалеченост между двата езика.
Неточностите при съответствията на думите от двата езика нарастват
пропорционално с увеличаване на дистанцията между тези езици по отношение на
произход и време (срв. Störig 1963: 42).
Преводачът в тази сфера, за разлика от “тълмача” в деловата сфера, трябва да
притежава тънки познания и да владее превъзходно двата езика (срв. Störig 1963: 43).
Шлайермахер изтъква органичната спойка, от една страна, между мислене и
представи, и от друга страна – между мислене и език:
Всеки човек, от една страна, е подвластен на езика, който говори; той и цялото му
мислене са продукти на този език […] неговият роден език, послужил при възпитанието
му, предопределя очертанията на неговите понятия, начините и границите на възможното
им свързване; с този език са свързани разумът и въображението на индивида. От друга
страна обаче, всеки свободномислещ, духовно самостоятелен човек от своя страна също
изгражда езика. (срв. Störig 1963: 43)

Що се отнася до „свободната и възвишена реч“, тя би трябвало да се възприема с
две измерения – „духа на езика, от чиито елементи е съставена“ и „душата на
говорещия/пишещия“ (срв. Störig 1963: 44).
Като пример за ролята на „духа на езика“ Шлайермахер назовава по-нататък
философските и поетическите занимания на „нашия велик крал“ – явно става дума за
просветения монарх Фридрих II, наричан още Фридрих Велики:
Това, което е създал на френски като философия и поезия, е бил неспособен да създаде на
немски. (срв. Störig 1963: 61)

В такъв случай, каква е задачата на преводача – с оглед на обвързаността
между мислене, представи и език и предвид духа на езика и душата на автора,
отразени в ИТ?
Според Шлайермахер, ако реципиентите от приемната култура трябва да
разберат ИТ, е необходимо „да схванат духа на родния език на писателя, трябва да
могат да възприемат неговия самобитен манталитет и начин на мислене, а за да
24

Разбира се, има и изключения – като такива Шлайермахер посочва случаи, когато говорещото лице има
за цел умишлено да заблуди отсрещната страна чрез „изкусно изковани неясни“ изказвания.

- 23 -

предизвика това, преводачът не може да им предложи нищо друго освен техния
собствен език (той обаче никъде не съвпада напълно с изходния език) и самия себе си –
какъвто на моменти, ту по-малко, ту повече ясно, е възприемал писателя на ИТ, какъвто
на моменти, ту по-малко, ту повече му се възхищава и го одобрява.“
След тези изказвания Шлайермахер на свой ред задава въпроса: „Не изглежда ли
преводът, така погледнато, като безразсъдно начинание (ein thörichtes Unternehmen)“?
Философът сам отговаря на този въпрос, разяснявайки два метода при превода
като опити за преодоляване на тази безизходица – die Paraphrase (парафраза) и die
Nachbildung (репродукция, имитация, възпроизвеждане):
Парафразата не може и не ще изглежда никога като нещо, сътворено на същия език. (срв.
Störig 1963: 66)

Парафразата се прилага предимно в сферата на науката, а репродукцията – в
изкуството; „и както всеки признава, че чрез парафразиране една художествена творба
загубва своето звучене, блясък, изобщо цялото си художествено съдържание, така още
никой не е имал глупостта да поиска да даде една свободна репродукция на
съдържанието на едно научно произведение от висока класа“ (срв. Störig 1963: 47).
При парафразата става дума за “дописване” на пояснения при липса на точно
съответствие в ЕЦ за дума или израз от ИТ. По този начин е възможно относително
точното предаване на съдържанието на ИТ, но е невъзможно постигането на
впечатляващо въздействие върху читателя в приемната култура, „понеже живата реч е
безвъзвратно унищожена“ – читателят чувства, че такава тя не може да е
изкристализирала от човешката душа (срв. Störig 1963: 46).
Репродукцията предизвиква и усилва „насладата от чуждостта“. Този метод
изхожда от презумпцията, че от литературна художествена творба е невъзможно да се
създаде „отпечатък“ (Abbild) на друг език, чиито отделни части да съответстват точно
на тези на оригинала; затова, предвид различието на двата езика, единствената
възможност е да бъде направена „репродукция“ (Nachbild) – цялост, съставена от
различни части, зад които прозират тези на оригинала, но тази цялост трябва да се
доближава в своето въздействие до оригинала „дотолкова, доколкото позволява това
различието на езиковия материал“ (срв. Störig 1963: 46).
Според Шлайермахер:
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репродукторът не ще поиска да съедини писателя и читателя на репродукцията, тъй като
изключва възможността за пряка връзка между тях“, а единствено ще иска да предизвика
у читателя въздействие, подобно на въздействието, което изпитват носителите на ИЕ от
оригинала по времето, когато е написан. (срв. Störig 1963: 47)

За да помогне на читателя да достигне до „възможно най-правилно и пълно
разбиране и наслада“ от творбата, „истинският преводач“ може да избере един от
следните два начина:
Преводачът или ще остави писателя на мира и ще преведе читателя до него; или ще
остави читателя на мира и ще преведе писателя до него. (срв. Störig 1963: 47)

Тук става дума за двата водещи метода в преводаческата практика –уподобяващ
/свободен превод и отчуждаващ превод, който именно води началото си от
Шлайермахер (вж. Димова 2000: 34).
Първият метод е от значение за онези, чиято максима е: „творбата на даден
автор трябва да се превежда така, сякаш самият той я е написал на немски език“ (man
solle einen Autor so übersezen, wie er selbst würde deutsch geschrieben haben – вж. Störig
1963: 48).
Целта да се превежда по този начин е определена от Шлайермахер като „не само
недостижима“, а и като сама по себе си „безсъдържателна и празна“. Според него
въпросът „как щеше да напише творбите си на някакъв чужд език?“ е несъстоятелен,
защото „езикът не е прикачен само механично и външно, като с ремъци“ към своя
носител и защото „всеки създава произведения първоначално само на своя майчин
език“ (срв. Störig 1963: 60).
Шлайермахер онагледява “абсурдността” на уподобяващия превод по следния
забавен начин:
Ако някой преводач каже на читателя: „Ето, нося ти книгата такава, каквато щеше да я
напише човекът, ако я беше написал на немски език“, а читателят му отвърне: „Наистина
съм ти благодарен – толкова, колкото, ако ми беше донесъл портрета на този човек, както
е щял да изглежда, ако майка му го беше създала с друг баща“ – какво ще възразим на
това?
Защото: ако самобитният дух на автора е майка на негови творби, принадлежащи към
върховите постижения на науката и изкуството, то бащиният му език е техен баща. (срв.
Störig 1963: 65)
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При метода на отчуждаващия превод цел на преводача трябва да е създаването
на такава картина и наслада за читателя, каквито предлага оригиналът на „любителя и
познавача“ в изходната култура. Шлайермахер визира оня читател в приемната култура,
комуто „чуждият език е добре познат, но винаги остава чужд“, който обаче на места,
където „най-необезпокоявано може да се наслаждава на прелестите на една творба“,
винаги осъзнава различието между езика на оригинала и своя роден език (срв. Störig
1963: 51).
Според Шлайермахер този вид превод не преследва единствено целта, „някакъв
съвсем чужд дух да облъхне читателя.“ Той твърди, че читателят от приемната култура
трябва не само да усети най-смътно, че това, което чете, не звучи съвсем на родния му
език – съшо така и прочетеното трябва да му зазвучи като нещо друго, което той
познава; това обаче е възможно само, ако читателят може да прави множество
сравнения (срв. Störig 1963: 57).
Но и това все още не е „висшата цел“ на отчуждаващия превод:
Читателят на превода ще се изравни с „по-добрия читател“ на оригинала, едва когато
съумее смътно да долови и постепенно ясно да схване духа на езика и самобитния дух на
автора в творбата.
Естествено, единственото средство за това е способността на читателя за индивидуално
възприемане, но за целта е нужно още по-голямо количество сравнения.
Не може да има такива сравнения обаче, ако на даден език се правят спорадични преводи
на единични шедьоври в отделни жанрове. Така и най-образованите читатели могат да
добият чрез превода само откъслечни познания за чуждостта, а че трябва да могат да се
издигнат до истинска преценка, било чрез превода или чрез оригинала – това е дори
немислимо. (срв. Störig 1963: 57)

Ето защо, според Шлайермахер, този вид превод изисква един цялостен метод,
едно “пресаждане” на цели литератури в езика на приемната култура, и има смисъл и
стойност само за народ, който без колебание е склонен да усвои чуждото.
Вилхелм фон Хумболт (1767–1835)
Редица сходни (ако не сродни) моменти се наблюдават между схващанията на
Шлайермахер за езика и вижданията на Вилхелм фон Хумболт25. Възможно е това да се

25

Подробно изследване върху езиковата философия на Хумболт е направил Павел Петков (вж. Петков
2002).
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дължи на общия за двамата т.нар. Zeitgeist, тъй като освен съвременници те са и от едно
поколение:
1. Двамата са повлияни от схващанията на романтиците, които са техни
съвременници – за Хумболт са от значение някои от възгледите на Йохан Готлиб
Фихте и Фридрих Шелинг (вж. Китова 2014).
2. Двамата обвързват език и мислене.
3. Според Шлайермахер родният език, с който човек е израснал и е възпитан,
предопределя неговите понятия. По подобен начин според Хумболт „всяко
поколение получава от предишното поколение езика в готов вид“ (вж. Китова
2014);
4. Според Шлайермахер „всеки свободномислещ, духовно самостоятелен индивид от
своя страна също изгражда езика“. Сходно е твърдението на Хумболт за
обновлението на езика, „дължащо се на съзидателната творческа дейност на
говорещите“ (вж. Китова 2014).
5. Шлайермахер говори за „духа на езика“, а Хумболт – за т.нар. „народностен дух”:
„[В]ъв всеки език кристализира определен мироглед, отразяващ духовните
качества на народа, говорещ този език: езикът е външна проява на народностния
дух, а духът на всеки народ се проявява в езика, който говори този народ“ (Китова
2014).
Отбелязвайки най-известния труд на Хумболт, „Über die Verschiedenheit des
menschlichen Sprachbaus und seinen Einfluss auf die geistige Entwicklung des
Menschengeschlechts“ (1836), Мария Китова критикува като неоснователно твърдението
му, че „умствената пълноценност на човешките същества зависи от структурата на
говорения от тях език“ (вж. Китова 2014).
Китова отбелязва също противоречието в схващанията на Хумболт.
Наистина, от една страна, той твърди, че „многообразието от форми, в които
може да се представи едно и също съдържание, е безкрайно“.26 Твърди също така, че
езикът съчетава „по блестящ начин индивидуалното и всеобщото“ – твърдение, в което
се съдържа мисълта, че „целият човешки род говори един и същи език“. С оглед на това

26

С оглед на това виждане на Хумболт бихме могли да го определим като предтеча на генеративната
трансформационна граматика от ХХ век с теорията на Ноам Чомски за дълбинната и повърхнинната
структура на изречението. Дълбинната структура е еднаква за всички езици и отразява семантичното
съдържание, докато повърхнинната структура на отделните езици е различна (вж. Димова 2000: 41 и
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виждане на Хумболт бихме могли да го определим също и като предтеча на
привържениците на теорията за езиковите универсалии, сред чиито аргументи е
хипотезата за „общ произход на всички езици от един праезик“ (вж. Димова 2000: 42). 27
От друга страна обаче, според Хумболт „съществува неразгадаема връзка между
звуковата природа на езиковия знак и значението“; a гореспоменатото твърдение за
съчетанието на индивидуалното и всеобщото в езика се съдържа мисълта, че „всеки
човек притежава свой собствен език“ (срв. Китова 2014). Тези негови схващания биха
могли да послужат като аргумент за принципната непреводимост.
Преводознанието през ХХ век (I)
Неохумболтианство: Йохан Лео Вайсгербер
Хумболтовата теория за родноезиковата картина на света намира продължение
през ХХ век най-вече в т.нар. „неохумболтианство “ с най-ярък представител Йохан
Лео Вайсгербер (1899–1985).
Теоретичните възгледи на Вайсгербер са изложени в 4-томния му труд „Von den
Kräften der deutschen Sprache“ (1949–1950). Според него езикът е своеобразен
„междинен свят“ (Zwischenwelt) между реалността и човешкото съзнание. Той поддържа
Хумболтовите схващания за езика, който „въплъщава духовната сила на даден народ“ и
разглежда родния език като решаващ фактор за опознаването на действителността в
„родноезикова картина на света“. Като аргументи му служат „различията в системата от
названия за роднински отношение, за цветове, за природни явления и т.н.“, различията в
стойностите на отделните думи в лексикалните полета от различните езици, поради
което те са несъпоставими помежду си, както и различията в конотациите в различните
езици (вж. Димова 2000: 39).

сл.). Както отбелязава Димова (2000: 42), концепцията на Чомски „даде още един тласък на теориите,
защитаващи принципната преводимост“.
27
На това място следва да споменем и Валтер Бенямин (1892–1940), който, изхождайки от мистичното
схващане за родството между всички езици, се обявява за пр и н ц и п на та п р ево д им о с т и за
до с ло в но с тт а като подход, който би позволил на преводача да докосне „райското състояние“ на
“чистия език” отвъд историческото време (срв. Hohn 2006: 95).
В по-късно време подобно схващане откриваме у Жак Дерида (1930–2004), основателя на
деконструктивизма, който смята, че преводът изразява „родството на отделния текст с други езици“.
Дерида предпочита да употребява вместо термина превод термина на п р а в лява на тр а нс фо р ма ц и я
(вж. Генцлер 1999: 230).
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Отъждествявайки изцяло език и мислене, неохумболтианците ги „откъсват от
обективната действителност“ (вж. Китова 2014).
Сапир/Уорф: Хипотеза за езиковата относителност
Подобно „специфично отношение между език и мислене“ се съдържа в
хипотезата за езиковата относителност (ХЕО), известна още като „хипотезата на
Сапир/Уорф“,

според

която

„различията

между

езиците

в

граматическото

структуриране на значението корелират с различия във всекидневното мислене“ (вж.
Пенчева 2005 повече подробности вж. у Димова 2000: 39 и сл.).
Преводознанието през ХХ век (II)
70-те години на ХХ век
Според Шлайермахер парафразата „по механичен път“ се опитва да преодолее
„ирационалността“ на езиците, а преводачът, който прилага този метод, „борави с
елементите от двата езика, сякаш са математически знаци, които чрез добавяне и
изваждане биха могли да се сведат до една и съща стойност; при този метод не може да
се прояви нито духът на изходния език, нито духът на променения език“ (срв. Störig
1963: 46).
Така представения метод на парафразата у Шлайермахер бихме могли да
окачествим като предшественик на превода, както след близо 200 години, в началото на
70-те години на ХХ век, през 1974 г. го определя Иржи Леви:
Преводът е предаване на информация, по-точно преводачът декодира информацията на
оригиналния автор, съдържаща се в текста на неговото произведение, преизразявайки
(отново кодирайки) я в системата на своя език, а информацията, съдържаща се в неговия
текст, отново се декодира от читателя на превода. (срв. Левый 1974: 49).

Три години по-рано, през 1971 г. Ото Каде дефинира превода по много сходен
начин:
Всички текстове на езика Lx /език източник/ могат да бъдат заменени в процеса на
превода с текстове на езика Ln /езика-цел/, като се запази рационалното информационно
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съдържание и без да се намали по принцип успехът на комуникацията или дори постави
под въпрос. (прев. Ана Димова – вж. Димова 2000: 45)28

От началото на 70-те години на ХХ век е също така определението на Гиви
Гачечиладзе за художествения превод, което според Лилова „по своята същност има
универсален характер“:
Художественият превод е вид на художественото творчество, в който оригиналът
изпълнява функция, аналогична на функцията, която изпълнява за оригиналното
творчество живата действителност. Творческият метод на преводача в основни линии
съответствува на неговия мироглед. Съответно на мирогледа си преводачът отразява
художествената действителност на избраното от него произведение в единство на
формата и съдържанието, в съотнасяне на частното към цялото. (Гачечиладзе 1970: 148,
цит. по Лилова 1981: 26)

Лайпцигската школа
Лайшцигската школа, която въз основа на вижданията в структурната
лингвистика от 50-те – 60-те години на ХХ век застъпва схващането, че „науката за
превода е чисто лингвистична дисциплина“ и я определя като Translationslinguistik
(транслационна лингвистика):
Централни понятия в тази теория са код и смяна на кода, като информационното
съдържание на текста при превода трябва да остане инвариантно. Тази терминология е
заимствана от теорията на комуникацията, възникнала в края на 40-те и началото на 50-те
години. […] Преводът ще представлява тогава частен случай на комуникация: между
подателя и получателя ще застане преводач (или компютър), който ще извърши смяната
на кода, тъй като подателят и получателят не разполагат с общ код. […] В този
лингвистично насочен комуникативен модел на преводача е отредена ролята (наравно с
компютъра) на превключвател от един код на друг, на един вид реле. (Димова 2000: 45–
47).

Еквивалентност
Ото Каде: пет типа лексикални потенциални еквиваленти
Както бе отбелязано по-горе, Шлайермахер сравнява езиковите единици от ИЕ и
ЕЦ с „математически знаци, които чрез добавяне и изваждане биха могли да се сведат
до една и съща стойност“. Тази „една и съща стойност“ в преводознанието през ХХ век

28

Цитатът е от: Otto Kade. Das Problem der Übersetzbarkeit aus der Sicht der marxistisch-leninistischen
Erkenntnistheorie. In: Linguistische Arbeitsberichte.(LAB) 4/1971, 13–28, с.13 (библ. справка по Димова

- 30 -

е обозначена с оспорваното понятие еквивалентност ‘равностойност’, нем.
Äquivalenz ‘Gleichwertigkeit’ (от лат. аеquus ‘еднакъв’ и valеrе ‘имам стойност,
струвам’).
Понятието еквивалентност играе основна роля в преводознанието докъм 80-те
години на ХХ век.
Терминът еквивалентност е „заимстван от математиката и формалната логика и
означава ‘обратимо еднозначно съотношение’ на елементите на едно равенство. В този
смисъл въвеждат използването на термина и представителите на Лайпцигската школа,
които схващат превода като прекодиране на информация“ (вж. Димова 2000: 58 и сл.).
Ото Каде, теоретикът на Лайпцигската школа29, посочва пет типа лексикални
„потенциални еквиваленти“ с примери от немски, английски и френски език, които
Димова (2000: 48–50) допълва с български примери. Става дума за:
(1) съответствия 1:1 (например: нем. Kalenderjahr – бълг. календарна година);
(2) съответствия 1:много (диверсификация) (например: нем. verheiratet – бълг.
омъжена; женен);
(3) съответствия много:1 (неутрализация) (например: бълг. играя; свиря – нем.
spielen);
(4) съответствия 1:0 (например: нем. Polterabend – бълг. -; бълг. мезе – нем. -);
(5) съответствия 1:част (например: нем. Geist – англ. mind; фр. esprit – нем. Geist).30
Вернер Колер: теория за еквивалентните отношения –
пет вида преводна еквивалентност
В теорията на Вернер Колер за еквивалентните отношения проличават редица
сходства с комуникативния модел на Лайпцигската, а и на руската школа (вж. Димова
2000: 56).
Според Колер преводът е „резултат от езиково-текстова операция, която от един
текст на изходния език (ИЕ) води към един текст на езика цел (ЕЦ), при което между

2000).
Албрехт Нойберт и Герт Йегер са други двама видни представители на Лайпцигската школа.
30
Примерите са цитирани по Димова (2000: 48–50).
29
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текста

на

ИЕ

и

текста

на

ЕЦсе

създава

еквивалентно

отношение“

(Übersetzungsbeziehung).31
Колер определя пет вида преводна еквивалентност въз основа съответно на
пет решаващи фактора:
(1) Денотативна еквивалентност – фактор е извънезиковият факт;
(2) Конотативна еквивалентност – фактор са стилистично маркираните конотации;
(3) Текстонормативна еквивалентност – фактор са текстовите и езикови норми
/норми на употреба/;
(4) Прагматическа еквивалентност – фактор е реципиентът (респ. получателят,
читателят) на текста;
(5) Естетическа еквивалентност – фактори са „определени естетически, формални и
индивидуално-стилистични свойства на ИЕ-текста“ (вж. Димова 2000: 57 и сл.).
Руската школа
Представителите на Руската школа – Л. Бархударов, А. Швейцер, Я. Рецкер, В.
Комисаров и др. – също търсят пътища към постигане на максимално съответствие
между оригинал и преводен текст по отношение на информацията и комуникативната
цел в ИТ и неговото естетическо въздействие върху реципиента.
Вилен Комисаров:
теория за пет йерархични равнища на еквивалентност
Вилен Комисаров разглежда превода от четири теоретични аспекта:
(1) От гледище на денотативната теория преводът е „процес на описване с помощта
на езика на преводача на денотатите, описани с езика на оригинала“;
(2) От позицията на трансформационната теория преводът е „преобразуване на
единиците и структурите на ИЕ в единици и структури на приемния език“;
(3) От аспекта на семантическата теория преводът е „разкриване същността на
еквивалентните отношения между съдържанието на оригинала и превода“ (вж.
Лилова 1981: 25 и сл.);
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Вж. Димова 2000: 57. На това място Димова цитира определението на Колер на с. 16–17 от книгата му
„Увод в теорията на превода“ – вж. Werner Koller. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. (4., völlig
neu bearbeitete Auflage).Heidelberg/Wiesbaden 1992 (библ. справка по Димова 2000).
По-подробно по въпроса за преводната еквивалентност, критерии за еквивалентност и примери от
преводаческата практика вж. Димова (2000: 53–75); вж. също Ликоманова 2007.
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(4) С оглед на теорията на равнищата на еквивалентността Комисаров предлага в
„Теория уровней эквивалентности“ модел от пет йерархични равнища на
еквивалентност (срв. Коммисаров 1993: 175 и сл.).
За съответствията на всяко едно равнище той привежда примери с различни
преводачески решения, затова неговият модел би бил подходяща основа за студентите
при работа и коментари върху художествен превод.
Отправна точна в този модел е двуфазовият процес на превода, в който
преводачът поема функциите на реципиент и на продуцент на текст.
В първата фаза – фаза на анализ – преводачът (като реципиент на ИТ) си
обяснява всички равнища на съдържанието на оригинала: от най-ниското равнище –
това на езиковите знаци, до най-високото равнище – това на комуникативната цел.
Във втората фаза – фаза на синтез – преводачът (като продуцент при
формулирането на ПТ) прави преходи в тази йерархия в обратна последователност – от
равнището на комуникативната цел, където при постигането на еквивалентност е „найниският праг на преводимост“ (нижний порог переводимости), до равнището на
езиковите знаци, където е „най-високият праг на преводимост“ (верхний порог
переводимости).
В случай, че някое от тези пет равнища налага окончателната формулировка на
даден израз в транслата, преводачът се спира на избрания вариант за това равнище
(привидно той прави това независимо от оригинала).
Преводознанието през ХХ век (III)
90-те години на ХХ век: Кристиане Норд – лоялност на преводача
От края на 70-те години на ХХ век насам започват да се развиват нови
комуникативно-прагматични схващания в преводознанието, които се противопоставят
на убеждението, че еквивалентността е необходима и осъществима в превода.
Характерен белег на съвременния художествен превод е известна свобода,
“позволена” на преводача по отношение на верността му към оригинала.
Така например през 90-те години на ХХ век Кристиане Норд определя като
мерило не еквивалентността при превода, а лоялността, в смисъл на отговорност,
която са длъжни да поемат преводачите спрямо своите “партньори” – както спрямо
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продуцента на ИТ, така и спрямо възложителя на превода и реципиентите от приемната
култура, които имат определени очаквания към преводния текст. Според Норд
отговорността на преводача изключва „съзнателното заблуждаване“ на тези “партньори”
и

изисква

“оповестяване

и

обосноваване

на

евентуални

отклонения

от

конвенционалното разбиране на превода“ (срв. Nord 1993: 18).
Преводознанието в началните години на ХХI век
Ана Димова (2009): За еквивалентността и за избора на съответствия в ПТ
Димова (2000: 68 и сл.) диференцира еквивалентността:
o от една страна, като съотношение на „отделни езикови знаци от двойки текстове“;
o от друга страна – като съотношение между „целите текстове“.
При първия вид еквивалентност, подобно на Комисаров, тя разглежда
йерархични равнища на еквивалентност на езиковите единици (дума; словосъчетание –
и по-специално, фразеологично словосъчетание; изречение) като преводни единици.
Относно текстовата еквивалентност Димова отбелязва, че тя „може да се
постигне, без да се постига еквивалентност на по-ниските равнища“ и подчертава, че
при художествения превод е възможно постигането единствено на „най-високо
равнище, тоест на равнище текст“ (вж. Димова 2000: 69).
Два фактора обуславят избора на съответствия в преводния текст за езиковите
единици от ИТ, а именно:
(1) принцип на селекцията, свързан с определяне на „маркираните (доминантни)
елементи“ в ИТ;
(2) принцип на йерархията, свързан със степенуване на елементите според тяхната
функция в ИТ с цел запазване на релевантните елементи при превода (срв. Димова
2000: 70)32.
Зигмунд Квам (2009): „Текстолингвистично преводознание“
В теорията, предложена от Зигмунд Квам (Kvam 2009) в монографията
„Grundlagen einer textlinguistischen Übersetzungswissenschaft“, най-ясно проличава
интердисциплинарната обвързаност между преводознание и текстолингвистика.
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Квам изхожда от презумпцията, че „всички преводи са текстове и затова тъкмо
текстолингвистиката би била интересна основа за развиването на една теория на
превода“ и си поставя за цел да очертае понятие за превода, базирано на лингвистиката
на текста и да разработи основни теоретични постулати и критерии за анализ на такова
„текстолингвистично преводознание“ (срв. Kvam 2009: 6; 13).
Авторът определя превода като „продукт на езиковата комуникация в
рамките на прагматична лингвистика на текста“. Ето защо доминиращо място в
неговата теория заема понятието текст от гледище на комуникативното направление в
текстолингвистиката. Според него:
Texte – und automatisch auch Übersetzungen als
besonders konventionalisierte, interlinguale
sprachliche Kommunikation in der Form von
Texten – kommen nie ohne Situation,
Beteiligtengruppen, Handlungsinteressen, kurz:
nie
ohne
Handlungsbezogenes,
also
Pragmatisches, vor.
(Kvam 2009: 17 и сл.)

Текстовете – а следователно и преводите като
особено
конвенционализирана,
интерлингвална езикова комуникация във
формата на текстове – не съществуват без
ситуация, групи участници, интереси и
мотиви за действия; накратко казано, никога
не се появяват без свързани с действието
обстоятелства, т.е. без прагматични фактори.

Радегундис Щолце (2015): „Херменевтичната компетентност“
В последните години преводоведите отново тръгват по следите, оставени им от
Шлайермахер. Красноречиво свидетелство е монографията на Радегундис Щолце (Stolze
2015) „Hermeneutische Übersetzungskompetenz. Grundlagen und Didaktik“ върху основите
и дидактиката на херменевтичната компетентност в обучението на бъдещи преводачи не
само на художествена, а и на специализирана литература.
Херменевтичният подход във фазите на преводаческия процес е представен
детайлно с теоретични и приложни измерения, като е взета под внимание
интердисциплинарната

обвързаност

на

теория

и

практика

на

превода

с

текстолингвистични постулати, стилистика, контрастивна лингвистика и др. Щолце
тематизира херменевтичната преводаческа компетентност и нейната ключова роля за
процеса на превода.

32

Димова (2000: 70–75) посочва различни примери от преводаческата практика за еквивалентността на
различните езикови равнища.
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Изграждането на херменевтична компетентност ще бъде разглеждано поподробно със студентите германисти в ШУ (ОКС „магистър“) в предложената от мен
дисциплина „Херменевтика на превода“, предвидена за включване в Учебния план на
Магистърска програма „НФ – Лингвистика и превод“ от уч. 2020/2021 г. нататък.
Представители на българското преводознание
В „Увод в общата теория на превода“ Анна Лилова (1981: 39; 27) посочва „две
значителни имена“ в българското преводознание: това са Любомир Огнянов-Ризор,
„пионерът на съвременното българско преводознание“, с „Основи на преводаческото
изкуство“ (1947) и Александър Людсканов с „Превеждат човекът и машината“ (1967).
Огнянов-Ризор (1947: 15 и сл.) застъпва становището за „пълна вярност и
точност“ на превода спрямо оригинала, що се отнася до съдържанието, а по
отношение на формата „преводът трябва да изостави оригинала и да се ръководи само
от законите на собствения си език“.
На фона на развитието на комуникационната наука Людсканов (1967: 87)
определя превода като „съвкупност от процеси на преобразуване (замяна) на знаците, от
които се състои дадено съобщение, в знаци от друг код със запазване (дотолкова,
доколкото това е възможно) на инварианта спрямо дадена координативна система
информация.“
Според Ана Лилова:
преводът и като историко-културно явление, и като творчески процес, и като преводна
творба е сложен, разностранен, многосъставен и полиф ункционален
феномен. […]
Най-добър и най -талантлив е онзи превод, който е успял да запази и изрази
единството на съдържанието и формата на оригинала. (Лилова 1981: 50 и сл.,
маркировката моя – А. Д.).

Като основен критерий за съвършен превод Лилова издига
[п]ресъздаването във възможно най -голяма пълнота на неделимото единство и
цялост на оригинала, максималната адекватност на въплътените в него съдържание и
форма в превода. […]
В обратен случай преводът неизбежно и неспасяемо деформира същността и
ценността на оригинала. (Лилова 1981: 72, маркировката моя – А. Д.)
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Други утвърдени имена в българското преводознание са Любен Любенов,
Иванка Васева и Андрей Данчев и (вж. Лилова 1981: 39).
Интерес представлява изследването на Любенов (1969) върху римата при
стихотворния превод. Става дума за римата при преводи на стихотворения от Дмитрий
Кедрин, Михаил Светлов, И. Селвински, Пушкин и Лермонтов.
Васева има огромен принос за въвеждане на дисциплината „Теория на превода“
във Филологическия факултет на СУ. Тя е авторка на първото в България „Пособие по
учебному переводу“ (1976), на учебника „Теория и практика перевода“ (1980), както и
преводач на руска художествена литература.
Андрей Данчев е автор на „Българска транскрипция на английските имена“
(1979) и на фундаменталния труд „Съпоставително езикознание: теория и методология“
(2001).
За преводознанието и преводаческата практика по отношение на английския
големи заслуги има Бистра Алексиева.
Голям е приносът на Сидер Флорин и Сергей Влахов в областта на частната
теория на превода, както и в преводаческата практика (вж. гл. II. 4.1).
От огромно значение за развитието на преводознанието в България е името на
Ана Димова. Нейно дело са учебникът „Увод в теорията на превода“ (2000),
монографиите „Импресионизъм и превод“ (1995) и „Вицът като езиков и културен
феномен. Немско-български паралели и контрасти. Преводимост“ (2006), както и
множество студии и статии в областта на художествения превод. Димова е всепризнат
преводач на австрийска и немска художествена литература.
*

Във връзка с темата „Представители на българското преводознание“ на
студентите могат да се поставят следните задачи за индивидуална работа (под формата
на реферати):
ЗАДАЧА 1. Запознайте по-подробно колегите си с приносите на проф. д.ф.н.
Ана Димова за преводознанието и преводаческата практика.
ЗАДАЧА 2. Запознайте колегите си с приносите на проф. Борис Парашкевов за
преводознанието и преводаческата практика.
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ЗАДАЧА 3. Запознайте колегите си с приносите на Венцеслав Константинов за
преводознанието и преводаческата практика.
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II. СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПРЕВОД
Както отбелязва Ана Димова (2000: 36), „невъзможността на превода, също
както и ‘отчуждаващият’ превод, се съотнася най-вече с превеждането на сакрални или
художествени текстове“ (маркировката моя – А. Д.).
Втори раздел на книгата очертава именно моменти, в които се очаква преводачът
да прояви търпение, кураж и креативност, за да преодолее тази „невъзможност“, или да
я направи поне “по-малко невъзможна” --- макар и с цената на мизерно заекване…
Става дума за превеждането на текстове от литературни жанрове с характерни
особености като мерена реч, определена ритмика и мелодичност, устност и пр. – такива
са поетическите и сценичните творби, както и за превеждането на редица специфични
микростилистични елементи като метафори, словесни игри, говорещи имена и др.
Всяка тема във Втори раздел е осветлена в две измерения: теоретично – с найобщо очертаване на съответния феномен и посочване на похвати за неговото
превеждане в приемната култура, и практико-приложно – с представяне на примери
и коментари относно стратегии, приложени похвати и избор съответствия в процеса на
превода, както и с поставяне на задачи с цел задълбочаване на студентите в
разглежданата проблематика.
1. Стихотворен превод
1.1 Схващания за стихотворния превод. Похвати при превода на стихотворения
Класическата българска поетеса Елисавета Багряна, която е правила преводи и на
поетически творби, явно от собствен опит смята „превеждането на едно стихотворение
дори по-трудно от написването на ново, оригинално, защото просто не разполагам
със свободата на създаването“ (вж. Стамболиев 2017).
Принудителното ограничаване на свободата при на превода на лирика е
определено образно от Хайнрих Хайне като „танц с вериги на краката“ – нем. Tanz in
Ketten, израз, който се е превърнал в крилата фраза в немския културен ареал.
Хесе надмогва апорийността по отношение на стихотворния превод с паралела
между „превеждане“ и „създаване на стихове“ като безумни и прекрасни опити за
постигане на Невъзможното:
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Това, че въпреки всичко опитваме да превеждаме [стихотворения], е също тъй безумно и
прекрасно,както всяко стихотворчество, което изначално и винаги, е опит да се направи
невъзможното, да се изрази неизразимото. (Херман Хесе) 33

Обзорът на схващанията за стихотворния превод по-долу е направен предимно
с позоваване на Сюзън Баснет (срв. Bassnett 2006: 269–273)34, а представянето на
похватите при превода на лирика се опира най-вече на Едуин Генцлер (1999).
По въпроса за стихотворния превод съществуват различни виждания още от
епохата на Ренесанса и Просвещението.35
По времето на Романтизма се налага схващането за единството на дух (Geist) и
същина (Wesen) на стихотворението. Именно невъзможността да се дефинират
понятията дух и същина обуславя разпространеното сред романтиците убеждение за
непреводимостта на поезията.
Общ белег на романтическите теории е представата за поет преводач, чиято
задача е не възпроизвеждане на вече съществуващ текст, а проникване зад текста, в
неговите пред-текстуални корени, и създаване на стихотворение със средствата на ЕЦ.
В този дух е метафората на английския романтик Пърси Шели за превода като
“присаждане”, при което семето или кълнчето на едно стихотворение се присажда на
чужда почва (срв. Bassnett 2006: 270).
От края на XVIII век насам голяма част от изследванията върху художествения
превод се занимават повече с моментите на безсилие в преводаческата практика в
областта на лириката – т.е. изтъкват се недостатъците и загубите, а не сполуките и
победите в езиковата игра “формулиране на превод на стихотворение” (езикова игра –
вж. гл. II. 6.1).
Последовател на това виждане за безсилието на превода през ХХ век е Марио
Вандрушка, според когото „поезията е непреводима (откъм звук, ритъм, мелодия),

33

Цитатът е от есето на Хесе за стихотворенията на Пол Верлен („Paul Verlaine“, 1922) и гласи в
оригинал:
Daß man trotzdem immer wieder versucht, [Gedichte] zu übersetzen, ist ebenso unsinnig und ebenso
wundervoll, wie jedes Dichten, das ja auch, von allem Anfang an, stets ein Versuch ist, Unmögliches zu tun,
Unausdrückliches auszudrücken. (Hesse 1970, 12: 359)
34
При представянето на схващанията за стихотворния превод Баснет се позовава предимно на Щьорих
(вж. Störig 1963).
35
Тази глава съдържа преосмислени и преработени пасажи относно схващанията за стихотворния превод
от монографията ми върху играта в творчеството на Хесе (вж. Димитрова 2007: 189–195).
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защото тя ни принуждава да гледаме самия език, а не само чрез и отвъд него“ (срв.
Wandruszka 1967: 7).
Също така представлява интерес въпросът за качествата, които трябва да
притежава добрият преводач на лирика, и в тази връзка – въпросът, дали стихотворният
превод трябва да е дело на поет. Според Октавио Пас (вж. гл. I. – метафори за
превода)36 преводачът предава изразите от ИТ в ПТ в непроменен порядък, от чиито
“окови” ги освобождава поетът преводач. Ето защо Пас определя поета преводач като
„своего рода борец за свобода, чиято роля по принцип се различава от тази на поета, но
в крайна сметка е не по-маловажна“ (срв. Paz 1971; Bassnett 2006: 272).
Много преводачи поставят предисловие на своите работи, където често
подчертават, че при стихотворния превод ИТ и ПТ трябва да се разглеждат като две
различни фази на оформление, а етапите на превеждане е по-лесно да се документират
като предтекстови фази.
Според френския поет, есеист и преводач Ив Бонфуа (Bonnefoy 1988) от особено
значение за процеса на стихотворния превод е „херменевтичното измерение“, а именно:
необходимо е преводачът предварително да проникне зад текста, осмисляйки
мотивацията, залегнала в основата на творбата.
Пример за задълбочено осмисляне на поетичния замисъл на ИТ и на процеса на
превода са редица статии на Димова във връзка с нейния превод на стихотворенията на
Паул Целан. Показателно при това е заглавието на хронологично първата от тези статии:
„Херметично-херменевтично: Опит за интерпретация /и превод/ на едно стихотворение
от Паул Целан“ (Димова 1998; вж. и Димова 2001; Dimova 1999; 2002; 2003; 2006; 2009a).
Похвати при превода на стихотворения
Какъв трябва да бъде критерият на преводача при избора на поетичните произведения? Кои
стихотворения на един поет например трябва да преведе?
Колкото и странно да звучи – не тия, които са най-хубави в оригинала, а тия, които се поддават
на превеждане, тия, които ще бъдат най-хубави в превода му. (Далчев 1994: 142)

Йохан Волфганг фон Гьоте: три подхода при стихотворния превод

36

Пас е един от най-видните представители на латиноамериканската литература, нобелов лауреат (1990),
писател, поет и преводач (вж. <https://bg.wikipedia.org/wiki/ОктавиоПас>).
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От времето на романтизма (1819 г.) е схващането на Гьоте за следните три
подхода при стихотворния превод (срв. Bassnett 2006: 270):
(1) „Прозаически превод“ (die prosaische Übersetzung)
При този подход преводачът доближава изходната култура до реципиента от
приемната култура. За тази цел лириката може да бъде пресъздадена и във формата на
проза със средствата на ЕЦ
(2) „Пародистичен превод“ (die parodistische Übersetzung)
В този случай преводачът приспособява ИТ към очакванията на реципиента от
приемната култура. Гьоте се отнася критично към този подход, отбелязвайки, че е
характерен за Франция и Германия.
(3) „Подстрочен, респ. интерлинеарен превод“ (Interlinearversion)
Тук става дума за стремеж за постигане на абсолютна идентичност между ИТ и
ПТ. Според Гьоте този подход е „висша и последна степен“ на стихотворния превод. В
духа на Шлайермахер той подчертава, че този творчески превод отначало би могъл има
отчуждаващо (респ. “остранностяващо”) въздействие върху другоезичния читател, но
пък би могъл да повлияе значително върху литературата в приемната култура. Според
него в този случай както оригиналът, така и преводът са белязани от гениалност.
ХХ век: Езра Паунд, Джеймс Холмс, Андре Льофевр
През ХХ век Паунд, Холмс и Льофевр въз основа на богатата си преводаческа
практика предлагат прилагане на различни похвати при стихотворния превод.
Езра Паунд
Паунд е „един от най-влиятелните, но и най-неразбраният преводач и критик от
страна на днешното поколение преводачи в Америка“ (Генцлер 1999: 46). Още през 1911
г. той започва да вижда в превода модел за поетическото изкуство и разглежда езика
като жив организъм, който може да се променя, приспособява и оцелява при различни
условия.
В есето си „How to Read“ (1937) Паунд посочва три начина на „зареждане или
енергизиране“ на езика:
o Фанопоейа (phanopoeia), визуално свойство

- 42 -

Тук става дума за създаване на картини – фанопоейата може да се преведе „почти
изцяло, непокътната“.
o Мелопоейа (melopoeia), музикално свойство
При стихотворния превод „мелопеята се превежда трудно, най-често с половин
строфа, тъй като звуковите качества на думите в различните езици са различни“.
o логопоейа (logopoeia)
Според Паунд това е „най-сложното свойство – онова, което включва както
‚директното значение‘, така също и ‚играта‘ на думата в нейния контекст“. Той нарича
това свойство танцът на интелекта сред думите и твърди:
Логопоейата не се превежда, макар че мисълта може да се предаде чрез парафраза. Или би
могло да се каже, че тя не е ‚локално‘ преводима, но, след като сме определили духовната
нагласа на автора на оригинала, бихме могли, успешно или не, да открием нейна
производна или еквивалент. (Генцлер 1999: 53 и сл.37; срв. Pound 1937: с. 170 и сл.;
Bassnett 2006: 270).

Паунд отбелязва, че образността отрежда място на японската и китайската лирика
към фанопоейа и поради това те са безпроблемно преводими.
Това негово твърдение би могло да се оспори, понеже:
o от една страна, в източната поезия картинността на стиха (т.е. свойството
„фанопоейа“) се преплита с мелодичността на езика (т.е. свойството „мелопоейа“);
o от друга страна, на източната поезия е присъщо свойството „логопоейа“ – там
думите нерядко са идеограми, които служат на пословичната източна
двусмисленост, т.е., образно казано, изпълняват „танца на интелекта“.
Ето защо бихме могли да определим източната поезия по-скоро като четвърти,
смесен тип, съчетаващ белези на трите типа у Паунд.
Джеймс Холмс
Холмс

е

сред

първите

преводоведи,

които

предприемат

опити

за

систематизиране на възможните похвати за стихотворен превод. Заслужава да се
отбележи неговият труд „Име и същност на преводознанието“ (1972/5), възприет като
„програмен за дисциплината“:
37

Според бележка на преводача цитатите са от част „Language“ на есето „How to Read“, в: Ezra Pound.
Polite Essays (1937), с. 170 и сл.
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Холмс разделя преводознанието на три области:
(1) дескриптивен клон, чиято цел е да опише преводните явления такива, каквито са в
реалния свят;
(2) теоретичен клон, който да установи принципите, чрез които да бъдат обяснени
преводните явления; и
(3) приложен клон, който черпи информация от първите два клона за преводаческата
практика и за обучението по превод“ (Генцлер 1999: 139; вж. и Димова 2000: 27 и сл.).

Баснет отбелязва, че Холмс се намира под силното влияние на руския
формализъм и е един от първите практици и представители на дескриптивните
изследвания в преводознанието (срв. Bassnett 2006: 271).
Според Холмс „[е]зикът на превода е различен от езика на първичната
литература [т.е. на ИТ] и за да означи това разграничение, въвежда термина метаезик,
заимстван от Роланд Барт“ (Генцлер 1999: 137).
В своето изследване „Forms of Verse Translation and the Translation of Verse Form“
(1970) Холмс определя четири вида стихотворен превод (срв. Генцлер 1999: 138 и
сл.):
(1) При първия вид превод формата на оригинала е запазена в ПТ – разбира се,
става дума не за пълна формална идентичност, а за „близко сходство“.
Като пример за този похват намираме у Генцлер „наподобяването на
древногръцкия хекзаметър от Ричмънд Латимор при превода на Омир“.
(2) При втория вид превод преводачът се опитва да вникне във функцията на ИТ
и да намери „паралелна функция в традицията на ЕЦ, за да създаде аналогични форми с
подобно въздействие“.
Като пример у Генцлер е посочен „преводът на Омир в бели стихове от Робърт
Фицджералд“.
За немския език Баснет посочва като пример превода на персийски поеми от
Хафис на немски език, направен през 1812 г. от Хамер-Пургщал (срв. Bassnett 2006:
271).
(3) При третия вид преводачът изхожда от съдържанието, като запазва
значението на ИТ и търси за него подходяща форма в ЕЦ.
Баснер отбелязва, че този похват е най-предпочитан от преводачите на лирика
през ХХ век (срв. Bassnett 2006: 271).
- 44 -

(4) При четвъртия вид става дума за „различни ‚девиантни‘ форми“.
Според Генцлер пример за този вид би бил „Гибелта на Ликаон“ от Песен първа
и 21-ва на „Илиада“ в превод на Робърт Лоуъл.
Андре Льофевр
Льофевр представя в своя труд „Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint” (1975) седем похвата за стихотворен превод въз основа на английски преводи
на 64-то стихотворение от Катул:
(1) фонологичен превод – при този похват става дума за успешно звукоподражание,
„но това става за сметка на значението“;
(2) буквален/дословен превод – той „дава представа за съдържанието, но често
вмъква обяснения“, но това става за сметка на художествената стойност на текста;
(3) превод на мерена реч – при този похват се възпроизвежда метриката на ИТ, но
се изопачават смисълът и синтаксисът;
(4) варианти в проза – с този похват смисълът се запазва, но това става за сметка на
„поетичните резонанси“ на текста;
(5) римуван превод – според Генцлер тези преводи „са под въздействието на
толкова много ‚спирачки‘, че думите започват да означават онова, което не
означават, а накрая често се получава нещо надуто, педантично и скучно“;
(6) бели стихове – при този похват се постига по-голяма точност, както и
литературна стойност, но според Генцлер „наложената стъпка води до
изкривяване, разширяване или съкращаване, в резултат на което преводите са
многословни и тромави“;
(7) интерпретация – Льофевр подразделя този похват на версия (versio) и имитация
(imitation). Става дума за интерпретация на темата с цел по-лесно възприемане на
ПТ; това обаче става „за сметка на структурата и ‚тъканта‘“(вж. Генцлер 1999: 140
и сл.).
Както отбелязва Баснет, даден похват за стихотворен превод би могъл да
доминира в определен отрязък от време предвид тенденциите на лириката в
литературата на приемната култура или тенденциите на стихотворния превод,
характерни за това време. Като пример тя посочва наличието на рими през XVIII век в
английски преводи на антична класика – същите класически произведения през XIX век
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са преведени на английски език в силно ритмични строфи, които са подражание на
тогавашните образци в английската поезия (срв. Bassnett 2006: 271).
Катарина Райс и Ханс Вермеер за стихотворния превод
Според Райс и Вермеер спецификата на стихотворението като текстов жанр с
присъщите му експресивност и субективност обуславя доминиращия отчуждаващ
(филологически) превод с ориентация кьм ИТ. Мярка на еквивалентност на ПТ спрямо
ИТ е аналогията в художественото оформяне. Стратегията за спазване на формата в
стихотворния превод има за цел аналогично естетическо въздействие на ПТ върху
реципиента от приемната култура (срв. Reiß/Vermeer 1991: 204 и сл.).
*
От представянето на предложените похвати за стихотворен превод е видно, че те
варират – в съответствие с основните направления на схващанията за художествен
превод – в широкия диапазон от дословен до свободен превод.
В преводаческата практика е възможно комбинираното прилагане на два или
повече от гореизложените похвати, дори би било възможно в превода на едно
стихотворение да се приложат два противоположни похвата – например първият и
третият вид превод според класификацията на Холмс (вж. гл. II. 1.2).
1.2 Стихотворен превод – практико-приложен аспект
(1)
Музиката – духовна родина: стихотворението „Flötenspiel“ от Херман Хесе
в българска интерпретация
„[Е]дно стихотворение от Херман Хесе – „Свирня на флейта“. Знаете ли го? То е едно от найхубавите стихотворения на Хесе: в простия ритъм на народната песен то изразява
обединяващият характер на музиката.“38

Преводът на стихотворението „Flötenspiel“ от Херман Хесе се появи по
необходимост поради неговото присъствие в разказа на Вили Бредел „Die
Frühlingssonate“ („Пролетна соната“), подбран за двуезичното издание „Die kleinen Leute
und der große Krieg – Малките хора и голямата война“ (вж. Dimitrova–Димитрова 2015).
38

Цитатът е от разказа на Вили Бредел „Пролетна соната“ (вж. Бредел 2015: 49).
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По-долу са поместени текстът на стихотворението и двата български варианта,
ПТ1 и ПТ2, от които вариант ПТ1 фигурира в публикувания разказ (вж. Бредел 2015:
49), а вариант ПТ2 се появява в настоящата монография за пръв път.39
ИТ
Flötenspiel
Hermann Hesse
Ein Haus bei Nacht durch Strauch und Baum
Ein rotes Fenster glühen ließ,
Und dort im unsichtbaren Raum
Ein Flötenspieler stand und blies.
Es war ein Lied, so altbekannt,
Es floß so gütig in die Nacht,
Als wäre Heimat jedes Land,
Als wäre jeder Weg vollbracht.
Es war der Welt geheimer Sinn
In seinem Atem offenbart,
Und willig gab das Herz sich hin
Und alle Zeit ward Gegenwart.
(März/April 1940 – Hesse 1994: 673)
ПТ 1
Свирня на флейта
Херман Хесе

ПТ 2
Свирня на флейта
Херман Хесе

От къща в нощта, през клоните на храсти и дървета
струеше из прозореца червена светлина,
от стаята невидима вълшебни звуци се разлитаха,
свирня на флейта се разливаше оттам.

Нощ. Зад храсти и дървета – къща,
прозорец аленее в светлина,
а там, в невидимата стая –
флейтист със своята свирня.

Бе песен стара и прастара,
насищаше щедро нощта –
и ставаше сякаш всяко кътче родина,
и водеше сякаш всеки път до дома...

Мелодия, така известна,
разлива се, добра, в нощта –
и сякаш всички страни са ти родина,
и сякаш всички пътища си извървял.

На света тайният смисъл
се откри в дъха на песента
и неин доброволен пленник бе за миг сърцето,

За тайнствения смисъл на света
дъхът на таз’ мелодия е откровение –
охотно се предава сърцето в нейна власт,

39

Два руски превода на стихотворението „Flötenspiel“ са поместени в Приложение № 2 – А. Д.
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а всички времена се сляха във СЕГА.
(Превод: Антоанета Димитрова)

и всички времена се сливат в Едновремие.
(Превод: Антоанета Димитрова)

В този разказ, чието действие се развива в немски град в съветската окупационна
зона след края на Втората световна война, е разгърнат необичаен мотив: “тежкó на
победените – тежкó на победителите”.
Тежкó на победените
Първоначалната реакция на едно немско семейство при внезапната поява на
непознат съветски офицер е страх, който бързо се разсейва:
Стъписах се. Жена ми и децата, всички се втренчихме уплашено в неканения гост.
Разказват какво ли не за руснаците, ние също не виждахме нищо добро в това неочаквано
посещение. След това, разбира се, установих, че непознатият изглежда доста безобидно.
(Бредел 2015: 41)

Следва съвместна „поредица от чудесни вечери“. Те обаче приключват
неочаквано, отново с всеобщ стрес, когато една вечер капитанът (не без влиянието на
алкохола) започва да буйства с ругатни и проклятия, събаря бюфета, ритва стол, смъква
покривката от масата и завесите от прозореца:
Жена ми, като изпаднала в несвяст, удари с глава клавишите на рояла. Имгард и Хенсхен,
изплашени до смърт, избягаха от стаята. […] Рутилде, още с цигулката и лъка в ръка,
стоеше и не помръдваше. Ей сега ще я нападне, си мислех аз, готов да се хвърля срещу
него. (Бредел 2015: 51)

Тежкó на победителите
Ретроспективният разказ на немския професор разкрива личната трагедия на
съветския капитан, чието семейство е избито при нацисткото нашествие в Киев. В
действието на повествованието той с армията победителка се намира в капитулиралата
фашистка Германия – държавата на убийците на своята жена и деца.
Там той, заедно с немското семейство, попада в една обща духовна родина –
света на класическата музика.
Чудната сила на музиката сбижава членовете на немското семейство, които
изпълняват малки домашни концерти, и съветския офицер, който преди войната е бил
учител по музика:

- 48 -

И така, лека-полека капитан Прицкер се превърна едва ли не в част от нашето семейство“
(Бредел 2015: 47).

Научили от капитана, че любимото му музикално произведение е „Пролетната
соната“ от Бетовен, неговите немски приятели решават да го изненадат и зарадват с
изпълнението на тази соната:
[П]одготвихме малък празник. За откриването на вечерта Ирмгард изрецитира едно
стихотворение от Херман Хесе – „Свирня на флейта“. [...] То е едно от най-хубавите
стихотворения на Хесе: в простия ритъм на народната песен то изразява обединяващия
характер на музиката. (Бредел 2015: 49)

Уви! – немското семейство не знае, че домът на капитана също е бил обител на
класическата музика, и че това е последното музикално изпълнение преди раздялата му
с неговите близки и тяхната гибел:
И тъкмо тази соната, която те, нищо неподозиращи, му свирят, за да го зарадват, се
превръща за него в най-голяма мъка…“ (Бредел 2015: 55).

Дали с обединяващата сила на музиката хората все пак биха могли да преодолеят
пропастите, зейнали в унищожителните войни помежду им?
В стихотворението „Flötenspiel“ звуците на позната мелодия на флейта се
разлитат в нощта:
Es war ein Lied, so altbekannt,
Es floß so gütig in die Nacht,
Als wäre Heimat jedes Land,
Als wäre jeder Weg vollbracht.

В двата български преводни текста преводът на този куплет гласи:
ПТ1
Бе песен стара и прастара,
насищаше щедро нощта –
и ставаше сякаш всяко кътче родина,
и водеше сякаш всеки път до дома...

ПТ2
Мелодия, така известна,
разлива се, добра, в нощта –
и сякаш всички страни са ти родина,
и сякаш всички пътища си извървял.

„Музиката е духовна родина“ – това послание на Хесе изкристализира при
прочита на неговото стихотворение, написано през пролетта на 1940 г., по време на
Втората световна война, в контекста на създаването на романа „Игра на стъклени
перли“, където духовна родина е музикалната провинция Касталия.
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Този ситуативен контекст и вътрешната нагласа на автора намират място в писмо
на Хесе до Ото Баслер в навечерието на 1940 г.:
Световната история ни се натрапва и иска да притежава последния ни взор, да е нейна
последната ни въздишка; а ние така бихме искали да сме някъде другаде, и знаем добре,
че красивото в историята е само духовната история, че хубавото в хода на тази зла
машина са само миговете отклонение и вглъбение, на които все пак се натъкваме. (срв.
Michels 1973, 1: 211).

За окончателния вариант на стихотворението „Flötenspiel“ Хесе споделя:
Впрочем последният ред на стихотворението е крайният резултат от дългогодишни
размишления за същността на музиката. Философски формулирано, така ми изглежда, тя
е време, сътворено като естетически възприемаемо. А именно: настояще. А при това
човек се сеща за идентичността на миг и вечност. (Хесе в писмо до Ото Коради от април
1940 г., цит. по Moritz 2007: 103, маркировката моя – А. Д.).

„Последният ред“ респ. стих от „Flötenspiel“, в който изкристализират тези
размисли за същината на музиката, гласи:
Und alle Zeit ward Gegenwart
ПТ1
а всички времена се сляха във СЕГА

ПТ2
и всички времена се сливат в Едновремие

От двата транслата проличава опитът да бъде отразено адекватно това гледище
на Хесе за музиката. На внушението за музиката като „настояще, сътворено като
естетически възприемаемо“ служи употребата на сегашно време в ПТ2. „Идентичността
на миг и вечност“ е изразена със сливането на всички времена: във СЕГА (ПТ1), респ. в
Едновремие (ПТ2), като в двата превода думите са маркирани.
Както отбелязва Юлия Мориц, „мотивът идентичност на миг и вечност се
появява и в други стихотворения и епически творби от различни периоди в
творчеството на Хесе“. Като примери тя посочва стихотворенията „Schlaflosigkeit“
(1908) и „Regenzeit“ (1918).
Според Мориц музиката, подобно на магическото мислене у Хесе служи за
пренасяне извън „реалното време и т.нар. действителност“. Именно акцентуването
върху музиката прави допустимо отсъствието на нейния изпълнител в ПТ1 – там
наблюдаваме метонимичен превод при избраното съответствие свирня като nomen
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actionis за Flötenspieler (т.е. употреба на название на действие вместо название на
носителя на действието).
Следва да се отбележи още, че стихотворението ни предлага нощна картина („bei
Nacht“). Нощта у Хесе е неизменен атрибут на Света вътре, респ. на „същинската
действителност“, а това мотивира обособяване на номинално изречение Нощ. в
началото на първия стих на ПТ2.
Цялостното впечатление от двата български преводни варианта е следното:
o При ПТ1 възприемаме по-свободен превод с известно “разливане” на фразите
вследствие редица лексикални и семантични трансформации, например:
№ ИТ
1. Ein Haus […] ein rotes Fenster glühen ließ
2. Ein Flötenspieler stand und blies –
3.

Als wäre jeder Weg vollbracht.

ПТ1
От къща […] струеше из прозореца червена светлина
вълшебни звуци се разлитаха –
свирня на флейта се разливаше оттам.
и водеше сякаш всеки път до дома...

o При ПТ2 е видно едно по-строго придържане към ИТ, както и лаконизиране на
фразите. Тази стратегия е мотивирана от стремеж за придържане към простите
думи и късите изказвания в оригинала.
ИТ е изграден от три строфи. Първата и третата строфа съдържат два стихови
анжамбмана съответно в първото и второто двустишие, а втората строфа следва изцяло
т.нар. „едноредов стил“, респ. смислово едностишие (нем. Zeilenstil), с припокриване на
метричната и синтактичната граница. Този стил е типичен за германския алитерационен
стих (Stabreim) и за немската народна песен, чиято ритмика и мелодика се усеща
навсякъде в поезията на Хесе.
В съответствие с ИТ двата транслата също са структурирани в три строфи.
По отношение на метричната и синтактичната граница между отделните стихове
и в двата случая наблюдаваме придържане към едноредовия стил във втората строфа.
Що се отнася до анжамбманите в първата и третата строфа на ИТ обаче, един от
тях се загубва и в двата случая при превода:
o ПТ1 запазва анжамбмана в първото двустишие на първа и трета строфа, а техните
втори двустишия са изградени в едноредов стил.
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o ПТ2 запазва анжамбмана във второто двустишие на първа строфа и в първото
двустишие на трета строфа; съответно първото двустишие на първа строфа и
второто двустишие на трета строфа са изградени в едноредов стил.
В структурата, мелодиката и ритмиката на стихотворението на Хесе „Flötenspiel“
се проявява родството на поезия и музика, характерно за неговото творчество. Както
отбелязва

Херман

Казак,

мелодията

определя

песенното

звучене

на

много

стихотворения на Хесе, а също така и характерния тон на почти всичките негови
разкази; ето защо на стила на Хесе е присъщ „очевиден музикален акцент“ („Hesses
Sprache hat einen unverkennbaren Akzent“ – цит. по Moritz 2007: 102).
В двата преводни варианта е направен опит, по различни пътища да бъде
доведено внушението за това родство до българския читател.
(2)
Oпит за докосване до другия „в мъглата“ на превода:
стихотворението „Im Nebel“ от Херман Хесе в три български варианта40
ИТ

Im Nebel
Hermann Hesse
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.
Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.
Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unenntrinnbar und leise
Von allen ihn trennt.
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
40

Тази глава е оформена въз основа на публикувана моя статия (вж. Димитрова 2014).
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Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.
(Hesse 1994: 236)
ПТ 1
В мъглата
Херман Хесе

ПТ 2
В мъглата
Херман Хесе

Странно, в мъглата да бродиш,
Храсти и камъни там
Мяркат се чужди, безродни,
Всеки е сам.

Тъй странно е да бродиш в мъглата!
Шубрак и камък самотни са там,
Дърво дървото не вижда в гората,
Всеки е сам.

Радост ми беше светът
Но сред полята стъмени
Вече мъглите пълзят
Мрак е пред мене.

С приятели пълна за мен бе земята,
Когато животът ми светеше цял;
Сега, когато припада мъглата,
Не виждам край себе си никой поспрял.

Зная, че мъдрост познава
Който познава нощта,
Що го безшумно оставя
Сам сред света.

Не е стигнал до знание умно,
Който нищо не знае за тъмното тук,
Което неотвратимо, безшумно
Разделя ни един от друг.

Странно, в мъглата да бродиш,
Хората креят едвам,
Чужди, далечни, безродни,
Всеки е сам.
(Превод: Николай Лилиев,
<http://chitanka.info/text/22329-v-myglata>)

Тъй странно е да бродиш в мъглата!
Тоз живот самота е за бродника там.
Никой на другия не поглежда в душата,
Всеки е сам.
(Превод: Надежда Андреева,
Andreeva–Андреева 2007: 111)

ПТ 3
В Мъглата
Херман Хесе
Странно – да странстваш в мъглата!
Самотници са храсти и камъни там,
дърветата са сякаш ослепели –
всяко е обвито в самота.
Пълен с приятели бе ми светът,
когато животът ми бе още светъл –
когато мъглата се стеле сега,
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чезнат познатите скъпи лица.
Кой ли е мъдър наистина,
ако не знае що е тъма –
тя неизбежно, безмълвно
дели го от всички в света...
Странно – да странстваш в мъглата!
Самота е Животът Mъгла –
там никой не разпознава другия,
всеки е обвит в самота.
(Превод: Антоанета Димитрова)

Сихотворението на Хесе „Im Nebel“ е създадено през ноември 1905 г. и е
публикувано за пръв път през 1908 г. в сборника „Unterwegs“.
Стихотворението се състои от четири четиристишни строфи с кръстосана рима 41.
Това непретенциозно стихосложение литературните критици биха могли да определят
като банално и старомодно, а самото стихотворение – като пример за тривиална
литература („ein Allerweltsgedicht“ – срв. von Matt 1999; 2011). Но при внимателно
„вглеждане“ в „мънистата думи“, от които е изградено стихотворението, то би могло да
се определи и като изящна илюстрация за “магията” на цялото творчество на Хесе, а
именно:
привидно да казва прости и семпли неща, ала с тях да дълбае в душата на
слушателя, както вятърът бразди огледалото на водите“ (Hesse–Хесе 2004: 103,
маркировката моя – А. Д.).

Тази “магия” не убягва на Петер фон Мат, който отбелязва, че „човек може
години наред да е свикнал с някаква проста истина и да я е споменавал хиляди пъти до
момента, в който тя прониже цялото му същество“ и вижда заслугата на
стихотворението именно в това, че преобразява един обичаен топос в арена за
мълниеносно изживяване на една житейска мъдрост (срв. von Matt 1999; 2011).
В този смисъл още първият стих,
Seltsam, im Nebel zu wandern!

41

Вж. <http://de.wikipedia.org/wiki/Im_Nebel_%28Gedicht%29>.
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прозвучава като заклинание, което „с магическа сила преобразява цялата баналност“ и
превръща творбата в изповед, „в която безброй много хора да могат да чуят изказано
чувството, напиращо от бездните на душите им“ (срв. von Matt 1999; 2011).
И наистина, читателите, преминали – всеки по свой начин! – зад декора на една
опоетизирана природна картина в неизмерното пространство на самотните лутания на
душата, неминуемо ще изпитат наслада от „музиката“ на този малък „мънистен
хармониум“42.
Персонифицирани, оживяват елементи от пейзажа – в мъглата храстите и
камъните са самотници:
Einsam ist jeder Busch und Stein,

Самотници са и дърветата, които не могат да се съзрат едно друго:
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.

След одухотворената нежива природа в първата строфа читателят съвсем
непринудено приема лирическия Аз с неговите изживявания във втората строфа.
Първите два стиха там,
Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war,

еднозначно насочват към към шумния светски живот с много приятели, приключения и
пр., т.е. към „тъй наречената действителност“ или към „светлия свят“ у Хесе.
На това място за пръв път се появява огледалната дума на Nebel – Leben.
В същата строфа употребата на темпорални съюзи и наречия als noch - nun, da,
както и на глаголните форми war в претеритум и fällt, ist в презенс служи за засилване
на контраста между изживяния „светъл живот“ (das lichte Leben) и стелещата се мъгла
като предверие на „тъмния свят“.
„Тъмният свят“ у Хесе е загатнат в третата строфа със субстантивираното
прилагателно dunkel: das Dunkel, бълг. „тъмното, тъмнотата“:

42

Можем да определим образно „Im Nebel“ като едно от виртуозните изпълнения на майстора на словото,
Magister Ludi Хесе, на неговия причудлив „мънистен хармониум“, ако си спомним неговото словесно
умотворение das Glasperlenspiel (вж. Димитрова 2007).
“Музиката” на творбата „Im Nebel“ прозвучава в значителен брой “преводи“ на езика на истинската
музика – в сайта <http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=7968> са посочени редица
музикални адаптации на стихотворението.
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Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt

В тази строфа изживяванията на лирическия Аз в „Тъмния свят“ са
универсализирани в сентенция:
„Наистина, не е мъдър този, който не познава тъмнината“,

пише Хесе в това стихотворение – една година преди появата на романа „Unterm Rad“,
повече от десет години преди „Демиан“ и повече от двадесет години преди „Степния
вълк“. Но още тази творба можем да оприличим на кондензат на изживяванията на Ханс
Гибенрат, на Емил Синклер или на Хари Халер, Степния вълк, когато препуска из хаоса
до самата преизподня на душата си.
В духа на магическата формула у Хесе „вън е вътре, вътре е вън“ четвъртата
строфа се явява вариативно повторение на началната строфа на стихотворението.
В тази строфа Nebel и Leben отново са в непосредствена близост. Както отбелязва
фон Мат, в комбинацията на словесната игра палиндром Nebel – Leben с глагола
wandern е имплицирана „древната мъдрост, че животът е пътуване“ (срв. von Matt 1999;
2011).
На това място обаче Leben, за разлика от втората строфа, се появява с ново
измерение – „същинската действителност“, „истинския живот“ или „същността зад
сянката“ според източната философия, много добре позната на Хесе.Това измерение е
крайно лаконично определено – „да си сам“:
Leben ist Einsamsein.

Неопределителното местоимение jeder вместо лирическия Аз в тази строфа
служи за внушаване на индиферентен универсален образ, приобщаващ в изживяването
на „същинската действителност“ самия реципиент:
Jeder ist allein.

Така за читателя изкристализира посланието на това стихотворение от Хесе: в
лутанията на душата по Пътя навътре, чийто смислообраз е странстването из мъглата,
всеки е сам.
Доколко е възможен преводът на стихотворението – още повече при наличието
на непреводимата словесна игра Nebel – Leben, която е разковничето към посланието на
този художествен текст?
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Лириката на Хесе е представена оскъдно на българския читател със сравнително
малко на брой преведени творби, една от които е именно стихотворението „Im Nebel“,
чийто пръв български превод (ПТ1), дело на Николай Лилиев, е поместен в „Антология
на немската поезия“ от 1966 г. под заглавие „В мъглата“43.
Вторият български превод (ПТ2) се съдържа в двуезичното издание „Die Ros’ ist
ohn’warum : deutsche Lyrik aus zwölf Jahrhunderten – Розата е без защо : немска лирика
от дванайсет столетия“, съставено от Надежда Андреева и е нейно дело, както и
преводите на всички останали творби в тази антология.44
Поетът символист Лилиев е наречен от Гео Милев „поет на красота и
девственост“:
Лилиев довежда българския стих до виртуозно съвършенство […] поезията на Лилиев е
едно призматично стъкло, в което играят самоцветни отражения - в което отражението
се запалва от друго отражение. Поезия на формалната виртуозност. Това е музика - но
музика от една струна, не динамичната полифония на голямото изкуство. Чрез Лилиев
българската поезия стана инструмент, способен да изрази всичко […]. (Гео Милев.
„Кратка история на българската поезия“)45

Лилиев, един от българските „Майстори на съвършената дума“, е достоен „поет
на поета“ Хесе.46 Що се отнася до стихотворния ритъм, неговият превод следва
кръстосаната рима от оригинала и така съхранява максимално музикалността на
стиховете, т.е. е налице е изискването на Райс и Вермеер за аналогия в художественото
оформяне на превода.
Всемирната скръб и чувството за самота и безнадеждност, с които са пропити
стиховете на Лилиев, слагат обаче отпечатък върху „лилиевския“ прочит и превод на

43

Вж. <http://chitanka.info/text/22329-v-myglata>.
Библиографска справка: Димитър Стоевски, Димитър Дублев, Ламар (съст.). Антология на немската
поезия. София: „Народна култура”, 1966.
В тази антология ще намерим още две стихотворения на Хесе в превод от Александър Муратов:
„Самотна нощ“ и Пролетта говори“.
44
В това издание фигурират още следните стихотворения на Хесе, подбрани и преведени от Андреева:
Traum – „Сън“; Verfrühter Herbst – „Подранила есен“ и Junger Novize im Zen-Kloster - II – „Млад
послушник в дзен-манастир - II“ (вж. Andreeva–Андреева 2007: 108–115).
45
В „Антология на българската поезия“. I-во издание. София: „Филип Чипев”, 1925 (вж.
<http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=920&elementID=722000616&sectionID=5>).
46
Майсторът на съвършената дума (der Meister des vollkommenen Wortes) е персонаж от приказката на
Хесе „Der Dichter“ („Поетът“) от 1913 г. (вж. Hesse–Хесе 2004)
Според Новалис (в „Blüthenstaub“) преводачът е „поет на поета“ (Dichter des Dichters), защото слива
своя глас в превода с този на автора на оригинала в хармонична цялост (вж. гл. I. 1.1.).
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творбата – там доминиращият носталгичен тон също зазвучава по „лилиевски“ и
заглушава онези акорди от творбата първоизточник, които съдържат характерното за
Хесе послание за „двата свята“.
Така при превода на първия стих от втората строфа в резултат от семантична
трансформация за voll von Freunden (бълг. дословно „пълен с приятели“) се появява
съответствието радост, което като антоним на мъка, болка, тъга и в комбинация с
глаголната форма за минало време беше служи за засилване на контраста между
безвъзвратното отминало щастие и безбрежната печал, която изживява лирическият Аз.
В ИТ частичните повторения kein – keiner и sieht – sichtbar в първата и втората
строфа предизвикват усещане за аналогично състояние на елемент от неживата природа
(дървото) и лирическия Аз, и оттук – за пантеистично възприятие на света, при което
природа и човек се сливат.
В ПТ тази аналогия се загубва.
Направената елиминация при превода на стиха als noch mein Leben licht war във
втората строфа и изборът на нощта като съответствие на das Dunkel в третата строфа са
в ущърб на имплицирането на „светлия“ и „тъмния свят“ в ПТ.
Лаконичният стих Leben ist Einsamsein като есенция на стихотворението, а и на
житейската философия на Хесе, също не намира място в превода.
Надежда Андреева, автор на ПТ2, е специалист литературовед, известна с
многобройни задълбочени изследвания върху творчеството на немски поети и писатели
от различни периоди и направления в немската литература.
Както Лилиев, така и Андреева запазва музикалната ритмичност на оригинала,
придържайки се към избраната от Хесе стихотворна рима.
За разлика от първия превод обаче вторият транслат е много по-близо до
съдържателното измерение на ИТ.
Благодарение на тази близост още във втората строфа българският реципиент се
докосва до „светлия“ свят у Хесе, където
[с] приятели пълна за мен бе земята,
Когато животът ми светеше цял,

и предусеща „тъмния свят“, чиято поява е предизвестена от „припадането на мъглата“ и
постепенната изолация на лирическия Аз без „никой поспрял“ до него.
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В третата строфа присъствието на „тъмния свят“ е заявено с израза тъмното
тук. Но, както вече беше отбелязано в коментара на ИТ, „тъмното“ е пространството на
дълбоките вътрешни катаклизми, от чието изживяване човек почерпва мъдрост, а не
„знание умно“. Това именно словосъчетание, вероятно като компромис със смисъла в
полза на художествената форма, е може би единствената „Ахилесова пета“ на ПТ2.
Прави впечатление още една съществена разлика между двата транслата: докато
посланието на превода от Лилиев е „животът е печал“, посланието на превода от
Андреева е „животът е самота“ и се припокрива с посланието на оригинала.
Относно палиндрома Nebel – Leben обаче и в двата случая не е предложено
преводаческо решение – т.е. и в двата случая тази словесна игра остава зад границите
на преводимостта.
С оглед на тълкуването на ИТ и предвид коментара на двата публикувани
български превода създадох нов преводен вариант (ПТ3) на творбата от Хесе.
При този превод в съответствие с „магическото мислене, друго име за което тук
е УЕдинЕНие“47 и с „магическото изживяване на ЕдинEНие-то на света в УЕдинЕНието на Аз-а“48, както и предвид органичната връзка между поезия и музика у Хесе беше
направен опит не толкова за придържане към кръстосана или друг вид рима във всяка
строфа, колкото за внушаване на една определена ритмична цялост на съчетаните
отделни стихове.
Преводаческата

стратегия

в

този

случай

включваше

лоялност

спрямо

реципиентите в приемната култура и спрямо „разчетения“ замисъл и художествената
форма на оригинала.49
Още в заглавието „В Мъглата“ с изписване на съществителното Мъглата с
главна буква като отклонение от ортографичните норми на българския език се прави
опит за компенсация на непреводимата словесна игра Nebel – Leben, както и за
привличане на вниманието на българския читател към посланието на тази ключова
за стихотворението дума.

47

УЕдинЕНие (игрова деструкция на уединение), се предлага като съответствие за Allein-heit и като
название на вътрешното изживяване на ЕдинЕНие (игрова деструкция на единение) на Живота, AllЕinheit в творчеството на Хесе (вж. Димитрова 2007: 82).
48
Вж. Димитрова 2007: 66.
49
Относно понятието лоялност у Кристиане Норд вж. Nord 1993: 18.
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В първия стих на първата строфа се появи още една компенсация чрез
алитерацията странно – да странстваш.
Използваните техники на превода в тази строфа,
o морфологична трансформации (einsam – самотници);
o метонимична (Kein Baum sieht – дърветата са сякаш ослепели),
o експресивизация (ist allein – е обвито в самота),
имплицират магическата формула „вън е вътре“ у Хесе и неговото схващане за
пантеистичното сливане на човек и природа, отбелязани по-горе.
Ето защо и при превода на последния куплет като вариативно повторение на
първата строфа
всяко [дърво] е обвито в самота

аналогично се появява последният стих,
всеки [човек] е обвит в самота.

Във втората и третата строфа „светлият“ и „тъмният“ свят у Хесе са “втъкани” в
канавата на ПТ3 с графично маркиране на епитета светъл и на съществителното тъма.
Откъсването от „светлия свят“ и потъването по Пътя навътре в бездните на
Себе-то е ословено последователно във втора, трета и четвърта строфа:
пълен с приятели –
чезнат познатите скъпи лица –
дели го от всички в света –
никой не разпознава другия.

Измерението на Leben като „същинската действителност“ е откроено отново с
отклонение от ортографичните норми: Животът Mъгла.
От направения коментар на трите български превода на стихотворението „Im
Nebel“ от Херман Хесе се налага изводът, че при стихотворния превод на практика
може да се следва трета преводаческа стратегия като комбинация от двете
преводачески стратегии – за отчуждаващ и за уподобяващ превод, при което доминира
едната или другата максима.
Може би тъкмо поради своето двояко виждане за художествения превод като за
безумен и прекрасен „опит да се направи невъзможното“ Хесе не се е вълнувал
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особено от въпроса за преводите на собствените си творби и не е проявявал активност в
търсене на чуждестранни издателства за подобни “опити”. Въпреки всички неизбежни
несъвършенства обаче преводите на неговите творби на различни езици доставят
вълнуващи преживявания и огромна естетическа наслада на милиони читатели извън
немскоезичното пространство.
(3)
Стихотворението „Stufen“ от Херман Хесе
и два експериментални студентски превода50
Stufen
Hermann Hesse
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
(4. 05. 1941 – Hesse 1977a: 676)

50

Коментар към тези преводни текстове вж. в Димитрова 2005.
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ПТ
Стъпала
Херман Хесе
Тъй както вехне цвят и както всяка младост
клони към старостта, така цъфти живота,
цъфти тъй всяка мъдра добродетел с радост
до някакъв момент и не издържа вечно.
Сърцето трябва да е винаги с охота
готово за раздяла и начало ново,
за да успее с храброст в тръгване далечно
да се отправи то към порив ненадеен.
И ето ти, начало, чудо си, готово
да ни закриляш и помагаш да живеем.
Би трябвало с усмивка всичките
пространства
да прекосим и нищо да не ни обвързва,
духът световен тук с вериги не ни свързва,
той иска в извисяването да се странства.
Започне ли сърцето да не се вълнува
и се почувстваме уютно, може да е късно,
а който е готов да тръгне и пътува,
от навика сковаващ той ще се откъсне.
И смъртният ни час със същата охота
пред нови хоризонти пак ще ни възправя,
не ще притихне този повик на живота...
Сърце, вземи си сбогом и хайде, оздравявай!
(Превод: Федя Филкова – Хесе 1980: 443).
ЕПТ1
Стъпала
Херман Хесе

ЕПТ2
Стъпала
Херман Хесе

Тъй както цветето повяхва,
вехне младостта и идва старостта,
тъй нашия живот цъфти – на стъпала.
Цъфти и мъдростта, и всяка добродетел
през своя си сезон
и прецъфтява – като цвете.
И нека с всеки повик
сърцето ни да е готово

Тъй както всеки стрък увяхва
и младостта на старостта отстъпва –
така животът,
мъдрост, всяка добродетел
цъфтят до време.
При всеки повик
готово нека е сърцето
да каже сбогом и поеме
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да се сбогува и да почва отново и
отново
и без тъга, а с храброст да поема
по други пътища незнайни.
Че всяко начало магия спотайва,
а тя ни опазва,
надежда-живот ни дарява.
И без да спираме задълго
пространство след пространство да
пребродим!
Духът всемирен нас не ни обвързва,
а сочи ни стъпало след стъпало.
Дори ако за миг с уюта ний
привикнем,
рискуваме тъй нещо да пропуснем.
И само който е готов да тръгне,
на навика не ще се отдаде.
Тъй може и последният ни час
пред нас пространства нови да разкрие –
О, този повик нека спиране да няма!
Сърце, вземи си сбогом – и бъди със здраве!
(Превод: Бистра Савова,
НФ, ОКС „бакалавър“, уч. 2001/02 г.)

към нов съюз –
без скърби и съмнения.
Началото магия крие –
и тя живота ни закриля.
И нека бодро всеки брод избродим –
без никъде да спрем –
Духът не предвещава ни окови,
а Стъпала-подем.
Току що свои в някой жизнен къс
и ето ни: пред дебнещата леност.
И който само е готов да тръгне,
ще се изтръгне от сковаващия транс.
И може би към нови светове
дори смъртта ще ни отвее –
Не ще замлъкне на живота тоя зов...
Сърце, сбогувай се – да оздравееш!
(Превод: Гергана Господинова
(НФ, ОКС „бакалавър“, уч. 2001/02 г.)

В традиционната символика стъпалата символизират „връзката между небето и
земята; преодоляването на профанното и навлизане в сакралното пространство“. В
будизма седемте Стъпала на Буда са смислообрази на „изкачването до небесата на
седемте

планети,

което

всъщност

означава

преодоляването

на

времето

и

пространството, както и достигането на най-високата степен – центъра на седмото небе“
(вж. ЕТС – Cтъпала). В стихотворението на Хесе „Стъпала“ от „Съчиненията“ на
Йозеф Кнехт в романа „Игра на стъклени перли“ можем да открием скрита информация
за източния пантеистичен монизъм (обобщаващ термин, с който Сайър означава
различните източни духовни учения – срв. Сайър 1993), както и закодиран апел.
В ситуативния контекст на „Стъпала“ (Третият Райх и Втората световна война)
художественото послание на Хесе е същевременно опит за въздействие върху
поведението на читателя и път към духовно просветление.
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Самият Хесе споделя в писмо от 30./31.01.1957 г., че при създаването на това
стихотворение е имал пред вид „продължението на живота или новото начало след
смъртта“:
„Zu ‘Stufen’ wäre zu sagen: das Gedicht gehört
zum ‘Glasperlenspiel’, einem Buch, in dem unter
anderem die Religionen und Philosophien Indiens
und Chinas eine Rolle spielen. Dort ist die
Vorstellung der Wiedergeburt aller Wesen
dominierend, nicht im Sinn eines christlichen
Jenseits mit Paradies, Fegefeuer und Hölle.
Diese Vorstellung ist mir durchaus geläufig und
sie ist es auch dem fiktiven Verfasser jenes
Gedichtes, Josef Knecht.
Ich habe also tatsächlich an Fortleben oder
Neubeginn nach dem Tode gedacht, wenn ich
auch keineswegs kraß und materiell an
Reincarnationen glaube ...“ (MG I: 300).

„За ‘Стъпала’ би следвало да се отбележи:
стихотворението принадлежи кьм ‘Игра на
стъклени перли’, книга, в която между
другото играят роля религиите и философиите
на Индия и Китай. Там доминира представата
за прераждането на всички същества, не в
смисъла на една християнска отвъдност – рай,
чистилище и ад. Тази представа е добре
позната както на мене, така и на фиктивния
автор на онова стихотворение, Йозеф Кнехт. И
тъй, аз действително съм мислил за
продължението на живота или за новото
начало след смъртта, макар и в никакъв
случай да не вярвам безусловно в
реинкарнациите в материален смисъл...“.

Това стихотворение според Елизабет Крумбигел (Krumbiegel 1996: 25) е найярко свидетелство за медитативния привкус на лириката на Хесе в периода след 1928 г.
В три строфи съответно от по десет, осем и четири стиха Хесе разгръща своята
тема за вътрешната проБуда – магическото състояние при надрастването на дадена
степен на развитие, съпроводено от усещането за накланяне на двата полюса на живота
един към друг – раждане и смърт, раздяла и ново начало (в стихотворението „Alle
Tode“/„Всички смърти“, вж. Hesse 1977a: 457).
Със своята готовност за непрекъснат преход от едно в друго, по-висшe духовно
пространство човек откликва на повелята на своята Съдба Душа. Загатването за
съдбовния повик умри и бъди! (Dieses: Stirb und werde!), познат ни още от
стихотворението „Selige Sehnsucht“ на Гьоте, присъства още в първата строфа на
„Stufen“ в сравнението на неминуемото отминаване на човешкия живот и на всяка
духовна стойност (независимо от нейната значимост!) с цъфтенето и повяхването на
цветята. Неотменимата повеля за преходност намира израз в алтернативността на
генерализиращия Präsens, както и на модалния глагол dürfen във функционалносемантичното поле на обективната модалност в darf nicht ewig dauern.
- 64 -

Този неспирен преход при стъпалообразното (stufenweise) извисяване на
човешкия дух е внушен с маршовия ритъм на петостъпния ямб. Други имена, с които
Хесе нарича този преход, са:
o
o
o
o

der Weg nach Innen („път навътре“);
die Versenkung („потапяне/потъване“);
die Rückkehr in die Heimat („завръщане в Родината“);
die Rückkehr zur Ewigen Mutter („завръщане при Вечната майка“) и др.
Всяко

преодоляно

пространство

стъпало

е

нова

крачка

към

Себе-

осъществяването (die Selbst-verwirklichung), респ. към новото раждане на вътрешния Аз,
източното име за който е атман.
Водач в този неуморен преход към висшето Себе е космическият дух (der
Weltgeist), източното име за който е брахман51.
Във връзка с тематиката впечатлява аналогията между стихотворението на Хесе
„Стъпала“ и „Стъпала“ на Bo Yin Rа в „Мантра-Практики“:
XVII. Stufen

XVII. Стъпала

Alles ist Stufe! --

Всичко е стъпало! --

Über mich selbst
Schreite ich,

Над себе си
прекрачвам,
и ставам за себе си:

Und werde mir selber:

стъпало!

Stufe!...

Така откривам аз:

So finde ich:
Meine Unendlichkeit,

своята безкрайност,
като вечно изкачвам

Indem ich ewig
Eine neue Stufe steige

все ново стъпало

Und ewig bin – ich selbst
Die Stufe...........
(Mantra-Praxis – Bo Yin Ra 1995: 68)

и вечно съм – аз сам
това стъпало........
(Мантра-Практики – Bo Yin Ra 1995: 24)

Bo Yin Ra е духовното име на Йозеф Антон Шнайдерфранкен (1876–1938),
немски писател и художник, съвременник на Хесе и като него приел за свое второ
отечество Швейцария почти по сьщото време (1925 г.).

51

В състояние на проБуда Просветлените изживяват вливането на своя Аз в ЕдинЕНие-то на света.
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До този момент не са открити свидетелства за връзка между двамата, но е
известен фактът, че през 20-те години Хесе е посещавал теософски сбирки – атмосфера,
сродна с духовния въздух в творчеството на Bo Yin Ra.
Хесе е “преведен” до българския читател благодарение на публикувания превод
(ПТ) от Федя Филкова.
ПТ спазва стихотворната форма на оригинала – прецизно съобразяване с
кръстосаната рима в ИТ. Стиховете са изградени и изваяни с индивидуалното
художествено майсторство на преводачката.
Това „извайване“ е свързано с някои (предимно лексикални) трансформации в
кохезивния план. Така например лексикалната трансформация на ohne Trauern довежда
до предложното словосъчетание с охота с противоположно значение, сполучливо
подбрано като израз за готовността и радостта пред поемането на нови пътища към
Себе-Ставането (нем. Selbst-Werdung).
Единството на начало и край е внушено с акустичното съзвучие на вътрешната
рима в стиха
готово за раздяла и начало ново

Схващането на Хесе за безкрайното стъпаловидно Човекоставане е внушено в
ПТ в съответствие с духовно-религиозната традиция в българската култура.
„Стъпалата“ фигурират само като заглавие, а в самото стихотворение са заменени с
извисяването. Тази генерализация, внушаваща плавно усъвършенстване, привидно
контрастира с идеята на Хесе за стъпалообразния Път навътре, която кореспондира с
източното схващане за овладяването на четирите дяла на атман52. Всъщност
християнското постепенно достигане на сакралния свят е alter ego на поСтепенното
пътуване към индийския Брахман, към “бога у човека” на средновековните мистици и
на немските романтици и към Себе-то в психоанализата.
При работата върху стихотворението на Хесе студентите германисти се
запознаха с нужната информация за схващането на Хесе относно трите степени на
Човекоставането (die Vorstellung von den drei mir bekannten Stufen der Menschwerdung –
52

Вж. „Мандукйа упанишад“ II – „Упанишади“, стр. 284.
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Hesse 1987, 7: 388). Освен това те проучиха символиката на стъпала и тяхната роля в
схващанията за постигането на “по-висшето знание” и на Пробуда (възможна игрова
деструкция: проБуда) в източната философия, която за Хесе се явява духовен извор.
Наред с времевата и пространствена отдалеченост между ситуативния контекст
на създаването на „Stufen“ и ситуативния контекст на рецепцията му от българските
студенти следва да се отбележи също, че публикуваният превод ПТ и двата
експериментални преводни текста ЕПТ1 и ЕПТ2 са създадени в две твърде различни
ситуации. За началото на 80-те години на ХХ век, от когато датира ПТ, в България е
била малко известна източната философско-религиозна мисъл (навярно в резултат от
наложения атеизъм). Ситуативният контекст на създаването на ЕПТ1 и ЕПТ2 в
началото на ХХI век е свързан с широко присъствие в България на философскорелигиозна литература, включително и от Изтока.
В двата експериментални превода наблюдаваме известно вариране в ритъма на
мерената реч.
Стъпаловидната подредба на стиховете в ЕПТ1 е повлияна от оптическото
въздействие на стъпаловидно изградения текст на Bo Yin Ra и има за цел усилване на
внушението, че с изкачването на всяко “стъпало” човек се доближава до своята
безкрайна същност. Оптическата подредба е мотивирана от ролята на зрителните
представи при възприемането на писмени текстове.
ЕПТ2, както ПТ, изцяло спазва строфичната структура на ИТ. Преводаческата
стратегия тук има за цел активизиране на звуковото въздействие на художественото
послание чрез стегната фраза и отсечен, почти маршов ритъм, с оглед на ритмичността
и музикалността у Хесе.
Особено важни в тематичния план на ИТ са два сегмента:
Raum um Raum
Stuf um Stufe

Отделната фаза или “кръг на живота” (Lebenskreis) е представена във втората
строфа на стихотворението на Хесе като Raum („пространство“). Смисловата аналогия
пространство – стъпало е експлицирана в повърхнинната структура на ИТ с
употребата на формално аналогичните предложни словосъчетания Raum um Raum и Stuf
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um Stufe. Тук е употребен отново модален глагол за изразяване на обективна
необходимост:
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten ...

При трите превода наблюдаваме три различни формулировки.
В публикувания ПТ словосъчетанието всичките пространства заедно с
извисяването образува изотопна верига, чрез която е внушено християнското
постепенно достигане на по-висшите сфери.
В ЕПТ1 решението е за дословен превод на словосъчетанията: пространство
след пространство и стъпало след стъпало.
В ЕПТ2 в първия случай е взето решение за синтактична трансформация с
елементи на игрословие. В стиха
И нека бодро всеки брод избродим

етимологичната фигура брод избродим акустично хармонира с наречието бодро. Ако
изключим гласната о в бодро, бодр(о) и брод представляват вариация на анаграма.
Самото наречие бодро е предпочетено пред ведро като анаграма на добро. Тази
словесна игра, имплицирана в ЕПТ2, е своего рода “заклинание” (Beschwörung) на
художественото послание на творчеството на Хесе, където много често се среща
прилагателното heiter и производното съществително Heiterkeit.
Второто предложно словосъчетание Stuf um Stufe е трансформирано в ЕПТ2:
ИТ: Stuf um Stufe

ЕПТ2: стъпала-подем

Лаконичността на българското съответствие хармонира с маршовия ритъм,
характерен за ЕПТ2.
При превода на съчинителното именно словосъчетание
jede Weisheit auch und jede Tugend

отново наблюдаваме три различни езикови игри формулировки. В публикувания превод
българското съответствие обединява мъдрост и добродетел в едно именно
подчинително словосъчетание:
ПТ: мъдра добродетел

Двата експериментални превода се придържат към ИТ:
ЕПТ1: и мъдростта, и всяка добродетел

ЕПТ2: мъдрост, всяка добродетел
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Съществена

разлика

се

наблюдава

между

преводаческото

решение

в

публикувания превод и в двата преводни варианта по отношение на Weltgeist. Този
композит е трансформиран в ПТ и в ЕПТ1 съобразно нормите на българския език
съответно в духът световен и духът всемирен при употребата на инверсия, като
епитетът във второто словосъчетание е с по-обобщаващо значение и буди асоциация за
космическото съзнание. В следващите два стиха от този контекст в публикувания
превод се появява непреходният глагол да се странства, отнесен към Духа:
ПТ: духът световен тук с вериги не ни свързва,
той иска в извисяването да се странства.

Употребата на този глагол според мен не е много сполучлива, защото извиква в
българския читател представата за късане на връзката между Дух и Човек (в смисъла на
духовно-религиозната традиция с опозицията дух – плът). В двата преводни варианта
тази връзка между Дух и Човек присъства:
ЕПТ1: Духът всемирен нас не ни обвързва,
а сочи ни стъпало след стъпало.

ЕПТ2: Духът не предвещава ни окови,
а Стъпала-подем.

Двукратната словесна игра в ЕПТ1,
да се сбогува и да почва отново и отново;
вземи си сбогом – и бъди със здраве

имплицира идеята за подсилване на връзката Небе – Земя. Деструкциите с-бог-ува, здраве (-аве игриво отвежда към Ave Maria) и в-земи, имплицират идеята за Стъпалата като
трансцендентална връзка между Небе и Земя, между вечност и преходност. Същото
послание съдържат омонимите почва, глагол от св. вид (да почвам) и почва ‘земя’, както
и оптическото подчертаване на бъди, отвеждащо българския читател към фразата да
бъде и пребъде ‘да е вечно’.
Мисълта на Хесе за “продължението на живота или новото начало след смъртта”
намира израз в съчетанието на Todesstunde и neue Räume в последната строфа на ИТ.
Също и тук наблюдаваме различни преводачески решения за българските съответствия.
В

ПТ

композитът

Todesstunde

има

за

съответствие

подчинителното

словосъчетание смъртният ни час. Това словосъчетание заедно с наречието за
повторение пак и с израза нови хоризонти, съответствие на neue Räume, будещо
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представата за безкрайност, адекватно отразява схващането на Хесе за непрестанния
поток на съществуванията.
В ЕПТ1 с генерализацията при последния ни час евфемистично е избегнат
дословният превод на Todesstunde. Жест за балансиране на тази “волност” е инверсията
пространства нови, носител на засиленото внушение за “новото начало след смъртта”.
В ЕПТ2 е предприета генерализация с абстрактното съществително смъртта
като съответствие на Todesstunde и конкретизация с нови брегове като съответствие на
neue Räume. Съчетанието на смъртта и нови брегове с метафоричната употреба на
глагола ще ни отвее поднася на българския читател адекватно схващането на Хесе за
огъването на срещуположните полюси на живота в магическо ЕдинЕНие.
В предпоследния стих чрез атерминативната функция на многоточието в
оригинала, както и в публикувания превод, е внушена идеята за непреходността на
Повика на “истинската действителност”.
На това място в ЕПТ1 е взето решение за синтактична трансформация –
лексемата има за съответствие цяло едно изречение:
ЕПТ1: О, този повик нека спиране да няма!,

което с темперамента на възклицателния знак прозвучава като заклинание.
В ЕПТ2 също се наблюдава синтактична трансформация – паратаксисът в
оригинала тук има за съответствие подчинителна каузална връзка, чрез която краят на
стихотворението връща към неговото начало с неотменимия закон на кръговрата:
ЕПТ2: Сърце, сбогувай се – да оздравееш!

От съпоставянето на тези три езикови игри “формулиране на превод” става ясно,
че въпреки малките (мотивирани или поне обясними) отклонения преводачите са
“изиграли” сполучливо играта си: адекватното поднасяне на духовното богатство на
една поетическа творба на Хесе със средствата на езика цел.
(4)
SCHWARZ–WEISS: musikalisch-literarisches Schach –
стихотворения от австрийски поети в българска интерпретация
Превеждането на австрийските стихотворения, включени в музикално-поетичния
спектакъл „SCHWARZ–WEISS: musikalisch-literarisches Schach“ на експериментална
- 70 -

група ACCUS53, беше свързано най-вече с разрешаване на проблеми, свързани с
употреба на мерена реч, словесни игри и езиков вариант (виенски диалект).
От значение за езиковото оформление на преводните текстове беше също така
избор на съответствия с оглед на успешно сценично представяне в спектакъл.
Предназначението на стихотворенията на австрийските поети в дадения случай ги
доближава до драматическите текстове, които „се възприемат като устно произнесен
текст, но са написани като художествени текстове и следователно се различават повече
или по-малко от естествената всекидневна реч, не на последно място по своята степен
на стилизация, като степента на стилизация е най-висока при драмите в мерена реч“
(вж. Димова 2013: 33).
В такъв случай стихотворният превод също би следвало да се доближава до
превода на драматическите текстове, при който мащаб за еквивалентност е
„Sprechbarkeit и Spielbarkeit [възможността да се произнесе и да се изиграе]“ (Димова
2013: 37)54.
Според Димова (2013: 39) „адекватният превод за сцената предполага тясно
сътрудничество между преводач и режисьор […]“. При превода на австрийската поезия
нямах възможност за такова сътрудничество, за сметка на това обаче имах помощта на
писателката Виолета Кънчева, която осъществи художествената редакция на
преводните текстове. Нейните впечатления от съвместната ни работа са следните:
Свитък стихове на немски, от австрийски поети. Да прозвучат на хубав български език –
това беше творческата ни задача с доц. Антоанета Димитрова. Беше си истинско
предизвикателство. Поетичното послание ни се стори доста необичайно, а похватът –
модернистичен, може би за нашите вкусове, макар че те не бяха съвсем традиционни. С
всеки нов прочит откривахме стихове с графична плътност, с релефното черно - бяло като
върху шахматна дъска, с чувства и настроения, които се движеха по нея с неповторима
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Информация
за
ACCUS
вж.
в:
<http://www.kulturmanager.at/kdki_veranst.php?region=&ort=&limits=40&order=up&sort=ort&my_search=D
ie&kat=&bezirk=&typ=veranstalter&id=203.>
Премиерата на музикално-поетичния спектакъл „Schwarz-Weiß“ от ACCUS е през 1998 г. по време на
Дунавския фестивал в австрийския град Кремс. Следват гастроли в Австрия (Шайбс, Виена, Санкт
Пьолтен, Залцбург, Мюрццушлаг), Германия (Ерфурт) и България – в гр. Русе.
Тази информация е поместена в сайта de.wikipedia на страницата за Херберт Лауерман, който е
композитор на музиката към спектакъла (вж. <https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Lauermann>).
Представлението на спектакъла в гр. Русе бе осъществено с активното съдействие на проф. д.ф.н. Пенка
Ангелова, по чиято молба преведох за българската публика текстовете от австрийските поети – А. Д.
54
На това място Димова се позовава на Катарина Райс (срв. Reiß 1981: 79 и сл.).
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елегантност. Накрая стиховете вече звучаха с тези характеристики и на български език. А
това беше знак, че те са тръгнали към своите нови читатели.

(5)
Примери за пресъздаване на ритмика и мелодика при мерена реч
1) Hans Carl Artmann: Zuneigung –
Ханс Карл Артман: „Сърдечно влечение
Zuneigung
H. C. Artmann

Сърдечно влечение
Ханс Карл Артман

lerne was,
so hast du was.
kauf dir drum
ein tintenfaß,
füll die feder
dann darin,
nimm papier,
schärf deinen sinn.
schreibe nicht
ein licht gedicht,
weiß schreibt nur
der bösewicht.
krauchen solls
durch blut und bein
bis ins herzens
kämmerlein.

щом се учиш,
ще сполучиш.
Купи затова
мастилница една,
перото натопи,

(ACCUS 2013: 14)

бял лист вземи,
ума си изостри.
Светъл стих
не пиши,
такива стихотворения
са лоши за гении.
Да попъпли
твоят стих
през плътта
чак до сърчицето
със кръвта
(ACCUS 2013: 15)

Пример за мерена реч с лаконични изказвания, подобно на тези в детски
стихчета, е стихотворението от Ханс Карл Артман „Zuneigung“ („Сърдечно влечение“),
където е тематизиран творческият процес под формата на напътствия и съвети.
Като съответствия на Zuneigung в НБР фигурират благосклонност, влечение,
симпатия. За съответствие на Zuneigung в превода на заглавието е избрана думата
влечение поради нейната семантична съвместимост с “дописаното” определение
сърдечно, което е свързано с поетичното послание в последните стихове на творбата, а
именно: истинската поезия оставя дълбок отпечатък в душата и в „сърчицето“ на
читателя.
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Навярно субективната асоциация с детска поезия е в основата на решението за
превод на първото двустишие lerne was, so hast du was в ИТ с известната народна
мъдрост щом се учиш, ще сполучиш.
Следва да се отбележи и преводът на стиха nimm papier, при който вместо
хартия е употребено словосъчетанието бял лист.
“Дописването” на определението бял на това място в ПТ е компенсация за
решението при един следващ стих в ИТ,
weiß schreibt nur der bösewicht,

където в ПТ е предприета семантична трансформация:
такива стихотворения са лоши за гении.

Тази компенсация е наложителна с оглед на замисъла на самия спектакъл като
„музикално-литературна шахматна игра“, а именно: важно условие за подбора на
стихотворенията е присъствието на думите weiß (в творбите за белите фигури) и schwarz
(в творбите за черните фигури).
От двуезичното издание са приведени още няколко илюстриращи примера за
похвати при случаи със словесни игри и при употреба на диалект в ИТ (вж. гл. II. 6.1,
гл. II. 8.1).
*
В началото на тази глава беше отбелязана близостта на превода на австрийските
стихотворения от музикално-литературния спектакъл с превода на драматически
текстове. Сравнявайки моменти от Шилеровата драма „Разбойници“ със съответните
места в различни български преводи, Димова констатира:
Ако сравним тези две реплики с българските им преводи, веднага се вижда, че
преводачите не са забелязали или поне не са се съобразили с белезите на устност:
превели са един художествен текст като текст за четене, а не за сцената […] тъй като
липсва ритъм и акцентите са поставени неправилно“ (Димова 2013: 38, вж.
Приложение № 3).

Всъщност белезите на устност – ритъм и правилно акцентуване – са присъщи
не само на тези подбрани за сценично изпълнение австрийски стихотворения, а на
поетическите произведения изобщо. Тяхна характерна черта е рецитируемостта – т.е.
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възможността за тяхното изразително изпълнение на глас, и тя ги отличава от
епическите текстове и ги доближава до драматическите текстове.
В този смисъл похватите при стихотворния превод биха могли да се допълнят с
подходящи похвати за превода на драматически текстове.
*
Двуезичното издание „SCHWARZ – WEISS : … – „БЯЛО & ЧЕРНО : …“ служи
като учебно помагало по художествен превод на студентите германисти от ОКС
„бакалавър“ и ОКС „магистър“ в Шуменския университет.
В рамките на тази дисциплина една от индивидуалните задачи за студентите е
по техен избор на три стихотворения да представят накратко творчеството на техните
автори и да направят кратък коментар на ИТ, на ПТ и на преводаческите решения при
специфични проблеми. Също така по свое желание те могат да предложат собствени
преводни варианти на въпросните творби.
ЕДИН ПРИМЕР за изпълнението на индивидуалната задача: КОМЕНТАР
По-долу като пример е поместено изпълнението на тази индивидуална задача от
Диана Данова (ОКС

„магистър“). Коментарът

на

избраните от

студентката

стихотворения и на техните преводи е представен тук след моя основна редакция. Става
дума за следните произведения:

1.
2.
3.

ИТ
In der ersten Zeit
(Erich Fried)
Liebe: Dunkler Erdteil
(Ingeborg Bachmann)
Weiße Balade
(Christine Busta)

ПТ
„Във времето на първите“
(Ерих Фрид)
„Любов: Континент-загадка“
(Ингеборг Бахман)
„Бяла балада“
(Кристине Буста)

Коментар от Диана Данова,
ШУ, магистърска програма „НФ – Лингвистика и превод“ (уч. 2014/2015 г.)
В модерната поезия кристализират традициите на освободения от илюзии
хуманизъм. В „Австрийска поезия на шахматна дъска“ модернистичният похват
надхвърля очакванията на традиционните вкусове.
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Българският превод на стихотворенията е блестящ пример за двуезикова
компетентност както по отношение на ритмиката и римата, така и по отношение на
съответствията. Наслаждавайки се на мелодиката в мерена реч на оригинал и превод, си
спомняме за думите на Херман Хесе: „Лириката не е просто стихотворчество, лириката
е също така – преди всичко – създаване на музика!“ (вж. А. Димитрова. Играта в
творчеството на Херман Хесе – естетически, езикови и преводни аспекти. 2007, с. 207).
КОМЕНТАР 1): Erich Fried: In der ersten Zeit –
Ерих Фрид: „Във времето на първите“
In der ersten Zeit
Erich Fried
Dein Lächeln wirf in den Strom hinein
zu den Späteren, Reinen.
Morgen werden wir schmutzig sein,
morgen werden wir weinen.

Във времето на първите
Ерих Фрид
Усмивката хвърли във бързея
за онези след нас! Чистите.
Утре с тебе ще бъдем мръсни,
утре ще плачем.

Brennende Tränen spülen den Ruß
von unsern Arbeitsgesichtern;
aus roten Augen ein schwarzer Fluß
zu den steigenden Lichtern
(ACCUS 2013: 68)

Парещи сълзи отмиват сажди
от лица, труд тежък попили;
от червени очи рукват черни води
към светлини, които се раждат
(ACCUS 2013: 69)

Австрийската литература след войната предлага лирика с ограничени езикови
експерименти. Но в лириката на Фрид няма такова езиково средство или способ, което
да не бъде използвано в някое от стихотворенията му. Неговата поезия носи характера
на народнопесенно творчество, което значително допринася тя да звучи внушително.
Що се отнася до възгледите на Фрид като преводач, той споделя мнението на Езра
Паунд и Ив Бонфуа, че „задачата на стихотворния превод е да се пресътвори дадено
стихотворение в литературата на приемната култура“.
При

превода

на

стихотворението

„In

der

ersten

Zeit“

е

приложен

интерпретативният подход. Запазвайки посланието на ИТ и създавайки желания ефект
върху реципиента, преводачът е лоялен както към автора, така и към българския
читател.
Преводът би могъл да се определи със свойството фанопоейа у Паунд, т.е.
визуализиране на образите. На това визуализиране при избора на съответствие за
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Arbeitsgesichter от ИТ служи поетичното “дописване” на фразата с използване на
алитерация и инверсия:
ИТ: von unseren Arbeitsgesichtern – ПТ: от лица, труд тежък попили

Чрез подсилване (refuerzo) в превода са използвани повече описателни думи, за
да се визуализира идеята на оригинала и да се засили естетическото въздействие:
ИТ: aus roten Augen ein schwarzer Fluss

ПТ: от червени очи рукват черни води

Градацията в оригинала, визираща изкачващи се постепенно нагоре светлини
(steigende Lichte), е заменена чрез генерализация в преводния текст с по-категоричното
се раждат, което засилва усещането за оптимистичен изход:
ИТ: zu den steigenden Lichten

ПТ: към светлини, които се раждат

 МОЙ КОМЕНТАР НА КОМЕНТАР 1)
При коментара на приложените похвати в този преводен текст би следвало да се
обърне внимание на семантичната и морфологичната трансформация още при превода
на заглавието. Адекватно съответствие на In der ersten Zeit би било В началото – тук
можем да си спомним познатата поетична фраза на Пеньо Пенев „когато се наливаха
основите“. В самото стихотворение словесни измерения за Zeit са Strom [der Zeit]
(„поток [на времето]“) и morgen („утре“).
Самото стихотворение обаче тематизира не определен отрязък (историческо)
„време“, а неговите представители, с техния безрадостен живот и непосилен физически
труд.
За изграждане на този колективен лирически образ в ИТ служи номинативна
верига с елементи wir (2) ‘ние’ – schmutzig ‘мръсни’ – unsern [Arbeitsgesichtern]
‘нашите’ [отрудени лица].
Това стихотворение, подобно на театралните пиеси, съдържа елемент на
драматическа комуникация, при която „се наслагват две семантични равнища: равнище
„персонажи“, т.е. вътрешната комуникативна система, и равнище „автор – публика“, т.е.
външната комуникативна система (вж. Димова 2013: 33, Приложение 3).
На равнище „персонажи“ към колективния лирически герой wir ‘ние’
принадлежи лирическият Аз, чието присъствие е “подсказано” с императивната
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глаголна форма wirf в реплика към неназован персонаж, явно също принадлежащ към
колективното wir:
Dein Lächeln wirf in den Strom hinein / zu den Späteren, Reinen.

В тази реплика е назован антиподът на събирателния образ wir – това са хората
от утрешния ден: Spätere ‘по-късните’, Reine ‘чистите’. Именно този контраст между
двата колективни персонажа мотивира семантичната и морфологичната трансформация
при превода на заглавието – „Във времето на първите“, при което в номинативната
верига за референта ние в ПТ се добавя елементът първите.
КОМЕНТАР (2): Ingeborg Bachmann: Liebe: Dunkler Erdteil –
Ингеборг Бахман: „Любов: Континент-загадка“
Liebe: Dunkler Erdteil
Ingeborg Bachmann

Любов: Континент-загадка
Ингеборг Бахман

Der schwarze König zeigt die Raubtiernägel,
zehn blasse Monde jagt er in die Bahn,
und er befiehlt den großen Troppenregen.
Die Welt sieht dich vom andren Ende an!

Черният цар стръвни нокти оголва
погва десет луни към небесния път
тропически дъжд руква по негова воля.
От другия край те гледа светът!

Es zieht dich übers Meer an jene Küsten
aus Gold und Elfenbein, an seinen Mund.
Dort aber liegst du immer auf den Knien,
und er verwirft und wählt dich ohne Grund.

Влече те нещо към онези брегове
от злато и слонова кост – към устните, към неговата близост.
Но там си винаги на колене
капризен, той ще те отхвърли – или пожелае безпричинно.

Und er befiehlt die große Mittagswende.
Die Luft zerbricht, das grün und blaue Glas,
die Sonne kocht den Fisch im seichten Wasser,
und um die Büffelherde brennt das Gras.

Той заповядва горещото пладне:
цепят се въздух, поля – сякаш сини, зелени стъкла
по плитчините риби обръщат кореми,
мятат се бикове в обръч горяща трева.

Ins Jenseits ziehn geblendet Karawanen,
und er peitscht Dünen durch das Wüstenland,
er will dich sehn mit Feuer an den Füßen.
Aus deinen Striemen fließt der rote Sand.

Проточват се в Отвъдното кервани заслепени,
пришпорва той дюни из пущинака –
иска да те види със пламнали нозе
от камшичените рани шурва ален пясък

Er, fellig, farbig, ist an deiner Seite,
er greift dich auf, wirft über dich sein Garn.
Um deine Hüften knüpfen sich Lianen,
um deinen Hals krauscht sich der fette Farn.

До тебе ето го – космат, пъстрокож, първичен
улавя те, в мрежата те стяга
бедрата опримчва в лиани-плетеници
шията – в къдрици сочна папрат.

Aus allen Dschungelnischen: Seufzer, Schreie.
Er hebt den Fetisch. Dir entfällt das Wort.

От всички кътчета на джунглата въздишки, писъци.
Той вдига магическия идол. Ти онемяваш.
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Die süßen Hölzer rühren dunkle Trommeln.
Du blickst gebannt auf deinen Todesort.

Той сваля звезди – барабанят в чер ритъм...
В лобното си място очи приковаваш.

Sieh, die Gazellen schweben in den Lüften,
auf halbem Wege hält der Dattelschwarm!
Tabu ist alles: Erden, Früchte, Ströme...
Die Schlange hängt verchromt an deinem Arm.

Гледай: из въздуха кръжат газели,
Грозд фурми секва полета по пътя!
Табу са плодове, потоци – всичко земно...
по рамото ти виснала, лъщи змията.

Er gibt Insignien aus seinen Händen.
Trag die Korallen, geh im hellen Wahn!
Du kannst das Reich um seinen König bringen,
du, selbst geheim, blick sein Geheimnis an.

Той ти дава царските знаци из ръцете си.
Вземи коралите, в светлия мираж върви!
Сега ти царството от неговия цар лиши!
потайниче, ти в неговата тайна проникни!

Um den Äquator sinken alle Schranken.
Der Panther steht allein im Liebesraum.
er setzt herüber aus dem Tal des Todes,
und seine Pranke schleift den Himmelssaum.
(ACCUS 2013: 64)

По екватора пада всяка преграда.
Земя-любов – обител на самотника-лъв.
Прескача тук из Долината на смъртта –
продира с предни лапи небесната пета.
(ACCUS 2013: 65)

Поезията на Бахман е изящно съчетание от интелектуалност и лиризъм, богата
образност и сложна музикалност. Тя използва строга образцова рима, но също и изкусни свободни ритми. Има афинитет към романския, любов към музиката (пише
либрета за композитора Ханц Хенце), внимателно експериментира с езика.
В превода на стихотворението „Liebe: Dunkler Erdteil“ откриваме третата
преводаческа стратегия на Холмс – органичната стратегия, предпочитана от
преводачите на ХХ век.
Така например съответствие за римата Wüstenland – Sand от ИТ е свободен стих в
ПТ, като думите в краесловието имат сходно звучене: пущинака – ален пясък. В
преводния текст е използвано също така подсилване (refuerzo) чрез експресивна лексика
(шурва, ален):
ИТ: und er peitscht Dünen durch das Wüstenland
ИТ: Aus deinen Striemen fließt der rote Sand.

ПТ: пришпорва той дюни из пущинака –
ПТ: от камшичените рани шурва ален пясък.

Римуването във втората строфа на ИТ е пресъздадено в ПТ също със свободен
стих, при който думите в краесловието също звучат сходно: близост – безпричинно. В
превода е използвано и разширение (amplificacion) за по-точно обяснение на даденото
действие (към неговата близост; капризен):
ИТ: Es zieht dich … an seinen Mund.

ПТ: Влече те нещо … към устните,
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към неговата близост.
ПТ: капризен, той ще те отхвърли –
или пожелае безпричинно.

ИТ: und er verwirft und wählt dich ohne Grund

 МОЙ КОМЕНТАР НА КОМЕНТАР (2):
В коментара не е отбелязано, че във втория стих на ПТ става дума за “дописване”
на фразата към неговата близост – именно за постигане на частично формално
сходство между краестишията на втори и четвърти стих в ИТ (Mund – Grund) и тези в
ПТ (близост – безпричинно).
Може да се отбележи също, че “дописването” на епитета капризен в четвъртия
стих на ПТ е обусловено не само от стремежа към удължаване на този стих предвид
неговото съзвучие с удължения втори стих, а и от семантичната съвместимост на
капризен с действията отхвърляне и пожелаване, с оглед на любовните пориви и
интимните отношения, поетично тематизирани в ИТ.
КОМЕНТАР (3): Christine Busta: Weiße Balade –
Кристине Буста: „Бяла балада“
Weiße Balade
Christine Busta

Бяла балада
Кристине Буста

Schaff mich zum Nordpol.
stoß mich unter das Packeis!

Заведи ме на Северния полюс
и ме пъхни под ледовете!

In hundert Jahren werden die Eskimos
ihren Enkelkindern erzählen:

След сто години ескимосите
на внуците си ще разказват:

Es gibt eine Wassermulde
inmitten der weißen Wüste.
Die friert seit hundert Jahren nicht zu...
(ACCUS 2013: 26)

Има коритце вода
насред бялата пустиня –
не е замръзвало от сто години...
(ACCUS 2013: 27)

В творчеството на Кристине Буста преобладава библейска иносказателност.
Изказът е пестелив и лаконичен, но поривите на лирическото Аз правят езика
емоционално оцветен и експресивен, с музикална изказност. Поетесата споделя за
творчеството си: ‚Основната ми тема е превръщането на ужаса и чувството за вина в
радост, любов и избавление.‘
В стихотворението „Бяла балада“ зад краткословната форма е спотаена емоция и
умозрителност, които провокират. В превода е използвана стратегията на Холмс за
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мимическата форма, където преводачът възпроизвежда формата на оригинала при
пресъздаване на езиковите елементи, придържайки се към граматичните структури на
ИТ. Можем да говорим за дословен превод.
 МОЙ КОМЕНТАР НА КОМЕНТАР (3):
При коментара на превода на това стихотворение не е отбелязана мотивацията за
избор на похвата „дословен превод“, а именно: стиховете в ИТ са неримувани, което
позволява като съответствие белия стих в ПТ.
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2. Сценични текстове и превод
Сценичните текстове, също както лирическите творби, се отличават със своята
устност и стилизираност. Докато обаче при стихотворенията устността е в
комбинация с маркер „монологичност“, за сценичните текстове е задължително
съчетанието й с маркер „диалогичност“, което я доближава до разговорната реч във
всекидневното общуване.
Спецификата на сценичните текстове, с която преводачът трябва да се
съобразява при тяхното пресъздаване със средствата на езика-цел, е представена подолу предимно с позоваване на Маркус Вебер (срв. Weber 2006: 253–258).
2.1 Специфични моменти при превода на сценични текстове
Свойства на сценичния текст
Относно спецификата на комуникацията при сценичните текстове Вебер
представя схващането на Манфред Пфистер (Pfister 1982) и Ернест Хес-Лютих (HessLüttich 1985) за две комуникационна подсистеми: вътрешна и външна.
При вътрешната комуникационна система става дума за комуникацията между
протагонистите в сценичната творба.
По отношение на комуникацията между протагонистите сценичните творби,
както и устните форми на всекидневно общуване – въпреки огромната разлика между
сценична реч и всекидневна устна реч – е присъща важна комуникативна функция. Ето
защо както във всекидневния разговор, така и в сценичния диалог словесното действие
може да бъде придружено или компенсирано с различни невербални елементи
(мимики, жестове). Според Драгослав Андрич,
в един автентичен разговор говорещото лице може да изкаже едно напълно нормално
построено изречение колебливо, заеквайки и афектирано . Драматургът (както и
преводачът) трябва обаче така да състави изречението, че тези експресивни стойности да
бъдат намекнати, дори и само чрез конструкцията, и да обозначи колебанието, заекването
и афектираността. (срв. Andric 1967: 141)

Репликите в сценичния диалог служат, от една страна, за изграждане на речевата
характеристика на протагонистите, а от друга страна, за въздействие върху публиката и
това е тяхната експресивна функция:
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Die expressive Funktion des Ausdrucks, die auf den Sprecher einer Replik zurückweist, ist vor
allem im äußeren Kommunikationssystem ständig von großer Bedeutung, da die
Konkretisierung einer Figur durch die Wahl ihrer Redegegenstände, durch ihr sprachliches
Verhalten und durch ihren Sprachstil zu den wichtigsten Techniken der Figurencharakterisierung
im Drama gehört […] (Pfister 1982: 156).

При външната комуникационна система става дума за комуникацията между
автора на дадена сценична творба и публиката. Най-общо казано, целта на автора е
постигане на определено въздействие върху публиката със своя текст, в който важна
роля се пада на определени езиково-стилистични средства. Ето защо при превода на
сценични текстове за повишаване на сценичния ефект на ПТ трябва да държим сметка
за релевантни езиково-стилистични средства в езика-цел.
Сценична пригодност и пригодност за вдишване
Сценичната пригодност на словесното драматично действие зависи от следните
фактори:
o Степен на експлицитност на изказванията (необходима или достатъчна)
o Конструкция на изреченията в сценичния текст
o „Ритмичната прогресия“ на дадена пиеса (срв. Snell-Hornby 1984: 106).
Тази прогресия съдържа фактори, определящи времевата последователност на
отделни елементи, като:
 смяна на сцените (пространствени или времеви размествания или промени в
сценичния декор);
 вариации между типовете дискурс (монологов / диалогов);
 вариации между стиловете на речта и ритъма на изречението (проза / стих)
Диаметрално противопоставени на „ритмичната прогресия“, но с не по-малко
експресивно въздействие върху реципиента, са паузите между изказвания и
повторения, които подчертават статично-трайните аспекти на драматичното действие
(срв. Canaris 1989: 67).
Не е случайност, че в драмата на модерността (особено тези на Пинтер и Бекет),
където централни теми са монотонността на „тук съм” и липсата на всякаква
екзистенциална перспектива, преобладават статичните текстови елементи, които според
Пфистер отразяват „всеизвестни норми на conditio humana“ (срв. Pfister 1982: 349).
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За адекватното пресъздаване на специфичната взаимовръзка между съдържание
и форма и за постигане на сценичен ефект като този на ИТ, преводачът трябва да
пресътвори неговата ритмичност, да обърне особено внимание на дължината на
репликите, както и на цялостната продължителност на театралната пиеса. Карлсон
отбелязва от опит, че сценичната реч при превода обикновено е по-дълга от тази в ИТ
(срв. Carlson 1964: 56).
Във връзка с това наблюдение заслужава внимание изискването на Хааг за
„пригодност за вдишване“ при сценичните реплики, която е свързана с ритмичния
поток на чувствата на говорещия (срв. Haag 1984: 221 и сл.; Weber 2006: 256).
Този критерий прави възможно ясното разбираемо говорене на актьора, а така –
и изграждането на фикционален образ, който публиката възприема като правдоподобно
действаща фигура в “света” на сцената (срв. Snell-Horby 1984: 107 и сл..; Weber 2006:
256). Съществен аспект на ПТ в това отношение е употребата на разговорна реч,
стилистични окраски и идиоматичен стил, понеже те са индикатори за социокултурния
контекст, в които се движат протагонистите, както и за тяхната характеристика.
От съществено значение за характеристиката на героите са техните реплики при
появяването им на сцената и при нейното напускане. Това важи най-вече за
второстепенните роли, тъй като практиката сочи, че първите и последните реплики на
една фигура оставят у реципиента най-трайно впечатление (срв. Levý 1969: 157; Weber
2006: 256).
Сполучливият превод на дадена сценична творба и нейната сценична пригодност
по принцип предполагат тясното сътрудничество на преводача (по възможност):
o със самия автор на сценичната творба като ИТ;
o с режисьора на театралната постановка;
o с актьори;
o с езиковед респ. литературовед (срв. Weber 2006: 257).
Театралната публика като фактор
Театралната публика е съществен фактор, с който трябва да се съобразява
преводачът на сценични творби.
Целта на театралната пиеса е а предизвика реакция у публиката:
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o в комедията – смях, предизвикан от комичен образ, от изненадващ обрат на
действието, от словесна игра и пр.;
o в трагедията – предизвикане на емпатия и/или съчувствие към трагическия герой.
Дикцията на артистите и формата на представянето имат определено влияние
върху въздействието на дадена преводна театрална пиеса с оглед на „социално и
културно обусловения хоризонт на очакванията“ на публиката (срв. Snell-Horby 1984:
108; Weber 2006: 256).
Литературната традиция на приемната култура и особено нейната сценична
традиция, от една страна, както и променящият се вкус на театралната публика, от друга
страна, определят степента на очакванията и толерантността на публиката (срв. Levý
1969: 137).
Тъй като потенциалната преходност на една сценична творба оказва влияние не
само върху нейния превод, предназначен за целеви реципиенти от дадена приемна
култура, а и върху нейното инсцениране пред родна публика, можем да заключи, че
сценичните продукции по начало са нестабилни и могат бързо да бъдат подминати.
Става дума за диалектическото обвързване на сценичните текстове и представлението
като резултат на двупосочна комуникационна интерактивност между автор и публика
(срв. Weber 2006: 256).
2.2. Сценични текстове – практико-приложен аспект
Във връзка с темата „Сценични текстове и превод“ на студентите могат да се
поставят следните задачи:
ЗАДАЧА 1. ТЕОРИЯ – превод на специализиран текст от немски език.
1)
In einem wirklichen Gespräch kann eine Gestalt einen vollkommen normal gebauten Satz
zögernd, stotternd, affektiert vorbringen, der Dramatiker [und damit auch der Übersetzer] aber
sollte den Satz so gestalten, daß diese expressiven Werte allein durch die Konstruktion
angedeutet werden und er das Zögern, Stottern und die Affektiertheit bezeichnet.
(Andric 1967 – zit nach Weber 2006: 255).
2)
Die expressive Funktion des Ausdrucks, die auf den Sprecher einer Replik zurückweist, ist vor
allem im äußeren Kommunikationssystem ständig von großer Bedeutung, da die
Konkretisierung einer Figur durch die Wahl ihrer Redegegenstände, durch ihr sprachliches
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Verhalten und durch ihren Sprachstil
Figurencharakterisierung im Drama gehört […]
(Pfister 1982 – zit nach Weber 2006: 255).

zu

den

wichtigsten

Techniken

der

Quellen:
Andric 1967: Dragoslav Andric. Das Übersetzen moderner Bühnenwerke und einige Ansichten über das
schöpferische Übersetzen im Allgemeinen. In: I. J. Citroen (Hrsg.). Ten Years of Translation. Proceedings oft he
Fourth Congress oft he International Federation of Translators (FIT), Dubrovnik 1963. Oxford 1967, S. 79–82.
Pfister 1982: Manfred Pfister. Das Drama. UTB 580. München: Fink.
Weber 2006: Mаrkus Weber. Sprechtheater. In: Mary Snell-Hornby; Hans G. Hönig; Paul Kußmaul; Peter A.
Schmitt (Hrsg.). Handbuch Translation. Unveränderter Nachdruck der 2. Aufl. 1999. Tübingen: Stauffenburg
Verlag Brigitte Narr, 2006, S. 253–258.

ЗАДАЧА 2. Работа с научен текст
Студентите имат за задача да представят основните моменти от статията на Ана
Димова „За превода на драматически текст. Шилеровите Разбойници и преводите им на
български език“ (2013), както и коментираните от нея преводни варианти към отделни
изрази в ИТ.
Статията на Ана Димова – с нейното любезно съгласие – е поместена в
Приложение № 3.
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3. Заглавия и превод
В терминологичния справочник „Текст & Дискурс“ на Елка Добрева и Ивелина
Савова за заглавие са посочени следните съответстващи термини:
o

англ. title, headline;

o

нем. Titel, Überschrift, Schlagzeile;

o

фр. titre;

o

рус. заголовок (вж. Добрева/Савова 2009: 65)

Оттук е виден проблемът с немските потенциални съответствия за заглавие –
става дума за 1: много по класификацията на Ото Каде, а именно:
Заглавие:
1. Titel:
„ein kennzeichnender Name eines Buches,
einer Schrift, eines Kunstwerks o.ä.“
2. Überschrift:
„[d.h. das, was] zur Kennzeichnung des
Inhalts über einem Text geschrieben steht“
3. Schlagzeile:
„Bei den durch drucktechnische Mittel
besonders hervorgehobenen Überschriften
auf der ersten Seite einer Zeitung spricht
man von Schlagzeilen.“
(Duden 1993)

бълг. „характеризиращо наименование на
книга, съчинение, произведение на изкуството
и пр.”
бълг. „[това, което] е изписано над даден текст
за характеризиране на неговото съдържание”
бълг. „При разположени на първите страници
на вестниците заглавия, изпъкващи с помощта
на печатарската техника, става дума за
ключови/водещи заглавия.“

Въпросът за заглавията като функционални единици и за техния превод с оглед
на функциите им е представен с позоваване на Кристиане Норд (Nord 2006, 1993). В
„Handbuch Translation” (2006) тя тематизира превода на заглавия въз основа на ключови
моменти от своята монография „Увод във функционалния превод“ (Nord 1993), където
посочва преводи на немски, английски, френски и испански заглавия на произведения
от различни жанрове (разкази, поезия и научни статии в специализирани списания).
Норд отбелязва, че в обемната научна литература върху заглавия проблемът за
превода на заглавия е засегнат само спорадично. Отделни емпирични изследвания
върху превода на заглавия съдържат основно примери и обвинения в “невярност”
спрямо заглавието на ИТ. Оскъдните на брой систематични изследвания са в областта
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на корпусната лингвистика или на литературознанието. Тук можем да причислим и
списъци, съдържащи:
o заглавия на немски опери с превод на френски55;
o заглавия на опери с преводи на испански56;
o заглавия на англофонски и франкофонски африкански романи с немски преводи и
др.
След най-общото очертаване на понятията Titel, Überschrift и Schlagzeile Норд
употребява термина Titel като общо понятие – с изключение на случаите, когато се
разглеждат „специфични видове заглавия“ (срв. Nord 2006).
Заглавието като функционална единици
Независимо от специфичната им връзка с котекста57, заглавията могат да се
определят като комуникативни единици, чийто превод зависи от функционални
критерии.
Според Норд алтернативата буквален/дословен превод – свободен превод
очевидно е недостатъчна при превода на заглавия, понеже в този случай не се отчитат
o определени прагматични фактори (напр. социо-културно обусловеното познание
на целевите реципиенти за света);
o определени културни фактори (напр. културно-специфичните предпочитания
към определени жанрове при определени характерни заглавия).
Затова вместо термина еквивалентност при превода Норд предлага термина
Loyalität (лоялност):
Die Verpflichtung zur Loyalität bedeutet, daß
Übersetzer und Übersetzerinnen gegenüber
ihren
Handlungspartnern,
also
sowohl
gegenüber den Auftraggebern und den
Zieltextempfängern als auch gegenüber dem
Autor/der Autorin des Ausgangstextes, in der
Verantwortung stehen. Diese haben eine auf
kulturspezifischen Konventionen begründete
Erwartung an die Übersetzung, können aber

Бълг. „Задължението за лоялност означава
поемане на отговорност от страна на преводача
спрямо своите „партньори“ – възложителите на
превода и целевите реципиенти, но също и
спрямо продуцента на ИТ.
Тези партньори имат определени очаквания
спрямо превода, обусловени от културноспецифични конвенции, обаче не могат да

55

Rudolf Dietz. „Deutsche Operntitel im Französischen.“ Lebende Sprachen 1/1992, 26-29 (вж. Nord 2006:
294).
56
M. Vancells. „Buques fantasmas en la traducción.“ Lebende Sprachen 3/1978, 166-167 (вж. Nord 2006: 294).
57
Котекст = вътрешнотекстов контекст (вж. Добрева/Савова 2009: 111).
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nicht beurteilen, ob die Übersetzung diesen
Erwartungen wirklich entspricht.
Es liegt daher in der Verantwortung der
Übersetzer, ihre Handlungspartner nicht bewußt
zu täuschen, sondern eventuelle Abweichungen
vom konventionellen Übersetzungsverständnis
offenzulegen und zu begründen. (Nord 1993:
18)

преценят, дали преводът наистина съответства
на тези очаквания.
Ето защо отговорността на преводача изключва
съзнателното
заблуждаване
на
тези
„партньори“ и изисква оповестяване и
обосноваване на евентуални отклонения от
конвенционалното разбиране на превода.“

При превода на заглавия Норд предлага прагматично-функционален подход –
поради задължителното „функциониране“ на заглавията в целевата (приемната)
култура, както и поради недопустимостта на бележки под линия към заглавията и други
допълнителни информации.
Прагматично-функционалният подход при превода на заглавия според Норд
включва следните действия:
1. Изходното заглавие се анализира относно това, кои езикови елементи могат да се
тълкуват като сигнали за кои послания.
2. Посланията на заглавието на ИТ към реципиентите от изходната култура се
проверяват относно тяхната преносимост и въздействие върху реципиентите в
целевата (приемната) култура
Като илюстрация е посочено заглавието Maxie Möchtegern58, което
представлява „говорещо” име като ориентир за очакванията на немските читатели.
3. Установява се евентуалната нужда от допълнителни функции, която преводното
заглавие би трябвало да изпълнява съобразно очакванията на целевите
реципиенти.
4. Комуникативните функции, определени като важни за превода на заглавието с
оглед на спецификата на приемната култура, трябва да се маркират в преводното
заглавие така, че да са разпознаваеми за целевите реципиенти като „функционални
сигнали”.
Прагматично-функционалният подход включва различна степен на адаптация на
езиковата форма на преводните заглавия в зависимост от дистанцията между изходната
и приемната култура.
Така например във френски заглавия на книги синтактичният паралелизъм е
любим похват за естетическата апелативна функция. Като илюстрация е посочено „Mal
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vu, mal dit” (1981), заглавие на новела от Самюъл Бекет.59 Норд отбелязва, че „Schlecht
gesehen, schlecht gesagt” като немско съответствие на френското заглавие не може да
има такова поетично-апелативно въздействие.
Като немски пример е посочено заглавието „Der Mensch entstand im Holozän”60
(бълг. „Човекът се появява през холоцена”61).
3.1 Прагматично-функционален подход при превода на заглавия
Въз основа на обширния корпусен анализ на заглавия и техните преводи Норд
установява в своя труд от 1993 г. следните 6 важни за заглавията функции: 1)
различителна / дистинктивна; 2)

метатекстуална; 3) фатична / контактна; 4)

референциална / изобразяваща; 5) експресивна; 6) апелативна.
От тези функции произтичат определени основни проблеми при превода на
заглавия:
(1) Различителна / дистинктивна функция (нем. distinktive oder Namenfunktion)
За изпълнение на различителната функция е необходимо следното:
Der Titel soll unverwechselbarer Name des KoTextes sein und diesen als geistiges Eigentum
seines
Verfassers/seiner
Verfasserin
kennzeichnen. (Nord 1993: 91)

Бълг. „Заглавието трябва да бъде уникално
название на котекста и да го характеризира
като интелектуална собственост на своя
автор.“

Както оригиналното заглавие е уникално в изходната култура, така и
преводното заглавие трябва да бъде уникално в корпуса от заглавия в приемната
култура – т.е. не бива да допускаме заради „верния” превод формулировката на
преводното заглавие да съвпадне с вече съществуващо такова заглавие в приемната
култура (срв. Nord 2006: 293).
(2) метатекстуална функция (нем. metatextuelle Funktion)
За изпълнение на метатекстуалната функция е необходимо следното:

58

Справка: Angelika Mechtel. Maxie Möchtegern – Ein Roman für Kinder. Bayreuth: Loewe (2. Aufl.), 1992.
Бекет превежда тази своя новела на английски език под заглавие „Ill Seen Ill Said“ (срв.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Ill_Seen_Ill_Said>).
60
Оригиналното заглавие на повестта от Макс Фриш гласи „Der Mensch erscheint im Holozän“.
61
Справка: Макс Фриш. Човекът се появява през холоцена. Превод от немски Венцеслав Константинов.
София: Народна култура, 1984.
59
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Бълг. „Заглавието като такова трябва да бъде
приемливо.
Това означава, че то трябва да отговаря на
конвенционалните езикови правила за оформяне
на заглавия в съответната култура и по този
начин – на очакванията и потребностите на
реципиентите.
Затова едно експлицитно вербализиране на
метатекстуалната функция би трябвало също да
остане в рамките на тези културно-специфични
конвенционални правила.“

Der Titel soll als Titel akzeptabel sein.
Das heißt, er muß den formalen Konventionen
der betreffenden Kultur und damit den
Erwartungen
und
Bedürfnissen
der
Rezipient(inn)en entsprechen.
Eine
explizite
Verbalisierung
der
metatextuellen Funktion sollte sich daher
ebenfalls im Rahmen des kulturspezifisch
Üblichen halten.
(Nord 1993: 102, маркировката моя – А. Д.)

Конвенционалните езикови правила за оформяне на заглавия в изходната и в
приемната култура и свързаните с тях нагласи и очаквания на изходните и целевите
реципиенти могат да бъдат различни. Това различие трябва да се отчита с оглед на
приемливостта на преводното заглавие (срв. Nord 2006: 293).
(3) фатична / контактна функция (нем. phatische Funktion)
За изпълнение на фатичната функция е необходимо следното:
Der Titel muß als Titel erkennbar und merkbar
sein.
Das heißt: Die (nonverbale) Gestaltung des Titels
muß sich nach den Konventionen der
betreffenden Kultur richten, und seine Länge
sollte den üblichen Maßen entsprechen.

Бълг. „Заглавието като такова трябва да бъде
разпознаваемо и запомнящо се като заглавие.
Това
означава:
дадено
(невербално)
оформление на заглавието трябва да отговаря
на конвенционалните правила на съответната
култура; дължината на заглавието също трябва
да отговаря на обичайните там размери.
Ungewöhnlich lange Titel müssen durch Необичайно дълги заглавия трябва да се
lexikalische und/oder syntaktische Mittel направят запомнящи се с помощта на
einprägsam gemacht werden. (Nord 1993: 106, лексикални и/или синтактични средства.“
маркировката моя – А. Д.)

Тук могат да възникнат проблеми поради различните структури на изходния и на
целевия език, поради културно-специфични предпочитания към различни типове
заглавия, както и поради интертекстуални препратки (срв. Nord 2006: 293).
(4) референциална / изобразяваща функция (нем. referentielle/darstellende
Funktion, bzw. Darstellungsfunktion)
За изпълнение на референциалната функция е необходимо следното:
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Die Formulierung des Titels kann Hinweise auf
die Textsituation, auf das Textreferens
(einschließlich des Kulturbezugs) und auf die
Textform enthalten.
Eine
funktionale
Analyse
muß
den
Zusammenhang
zwischen
der
Titelformulierung und den kommunikativen
Intentionen des Titelgebers im Kontrast oder
Vergleich
zu
den
konventionellen
Titulierungsgewohnheiten aufdecken. (Nord
1993: 131, маркировката моя – А. Д.)

Бълг. „Формулировката на заглавието може да
съдържа насоки за ситуацията, съдържанието
(включително и по отношение на културата) и
формата на текста.
Функционалният анализ трябва да открие
взаимовръзката между формулировката на
заглавието и комуникативните интенции на
неговия автор в разрез, респ. в сравнение с
конвенционалните обичайни практики на
озаглавяване.“

Референциалната функция се основава на разбираемостта на денотативното
значение на лексемите в заглавието. Проблеми при превода възникват при полисемни
лексеми в оригиналното заглавие, както и когато фоновите знания на реципиентите
в изходната култура за света или за културата не се припокриват с тези на
реципиентите в приемната култура (срв. Nord 2006: 293).
(5) експресивна функция (нем. expressive/einstellungsausdrückende Funktion bzw.
Ausdrucksfunktion)
За изпълнението на експресивната функция е необходимо следното:
Die Formulierung des Titels kann durch eine
Ausdrucksintention des Titelgebers in bezug auf
die
Kommunikationssituation,
das
Textreferens und/oder Textform und -wirkung
bestimmt sein.
Eine funktionale Analyse muß eventuelle
Ausdrucksintentionen
anhand
der
entsprechenden
konventionellen
oder
individuellen
Gestaltungsmerkmale
aufzudecken versuchen. (Nord 1993: 143,
маркировката моя – А. Д.)

Бълг. „Формулировката на заглавието може да
се определи чрез експресивното послание на
автора на заглавието, отнасящо се до:
комуникативната ситуация, съдържанието
на текста и/или формата и въздействието на
текста. Функционалният анализ трябва да се
опита да открие евентуални експресивни
послания
въз
основа
на
съответните
конвенционални
или
индивидуални
характеристики на формулирането.“

Тази функция води до проблеми при превода там, където имплицитни оценки и
изяви на чувства са насочени към ценностната система на съответната култура, тъй
като заглавията първоначално се възприемат без контекст и котекст.
(6) апелативна функция (нем. appellative Funktion bzw. Appellfunktion, d.h. „zur
Lektüre verführende oder interpretationssteuernde Funktion“):
Bei der übersetzungsrelevanten

Analyse Бълг. „При преводаческия анализ на дадено
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eines
Ausgangstitels
müssen
die
rezipientenabhängigen, dem Leseanreiz
dienenden
direkten
und
indirekten
Appellelemente
von
den
stärker
autorabhängigen,
z.B.
der
Rezeptionssteuerung dienenden, Elementen
getrennt werden. (Nord 1993: 186)

оригинално заглавие трябва да се разграничат
преките и косвените апелативни елементи,
съобразени с реципиента и подтикващи го към
прочита на произведението, и елементите,
съобразени в по-голяма степен с продуцента,
като например такива, които служат за ориентир
при възприемането на текста.“

При преките апелативни елементи става дума за употреба на:
o поетично-реторични средства (например рима и алитерация),
o синтактични и лексикални стилистични фигури,
o словесни игри,
o ортографични и типографски средства.
При косвените апелативни елементи става дума за употреба на:
o подбудителна лексика (Reizwort),
o екзотизми,
o алюзии (интертекстуални препратки) и пр.
Преките и косвените апелативни елементи могат да имат въздействие, само ако
са съобразени с очакванията, хоризонта на познания и приемливостта на реципиентите.
Това важи и за функцията „ориентиране при интерпретацията“, основно при
заглавия на литературни творби, на която служат:
o метафори и символи (Ein Puppenheim – „Куклен дом“),
o „говорещи“ имена,
o цитати, респ. алюзии (интертекстуални препратки).
Като пример за такава алюзия Норд посочва Maikäfer flieg! (бълг. „Лети, лети
калинке!”). Това е цитат на заглавие на немска народна песен и се явява част от
заглавието „Maikäfer, flieg! Mein Vater, das Kriegsende, Cohn und ich“ (роман за деца от
Кристине Ньостлингер62).
Романът на Ньостлингер е преведен на английски и нидерландски. Преводните
заглавия гласят съответно Fly Away Home (бълг. „отлети към дома“) и Het huis in
Niemandsland (бълг. „къщата в ничията земя“). В преводите липсва съответствие за

62

Справка: Christine Nöstlinger. Maikäfer, flieg! Mein Vater, das Kriegsende, Cohn und ich. Weinheim: Beltz
und Gelberg, 1996.
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Maikäfer, елиминирана е също останалата част от заглавната конструкция, Mein Vater,
das Kriegsende, Cohn und ich. Така е ощетена референциалната функция на тези
преводни заглавия.
*
Според прагматично-функционалния подход заглавията изпълняват всички
обичайни комуникативни основни функции, както и двете специфични функции
дистинктивност и метатекст уалност.
Проблемите при превода на заглавия се срещат също и при превода на текстове
от други текстови жанрове, затова функционалният превод на заглавия може да се
разглежда като пример за превода на други текстове и текстови жанрове (срв. Nord
1993: 294).
3.2 Превод на заглавия – практико-приложен аспект
(1)
„Das Glasperlenspiel“ – „Игра на стъклени перли“
АЛТЕРНАТИВА: Игра на мънистен хармониум / Музика на мънистен хармониум
Като заглавие на романа „Das Glasperlenspiel“ Хесе предлага на читателя сложна
дума, създадена от него по нормите на немското словообразуване. Съставна част на
този негов оказионализъм е Spiel ‘игра, т.е. свободна дейност за удоволствие приятно
прекарване на времето’; ‘свирене’; ‘музикален инструмент’. В случая става дума за
словесна игра въз основа на многозначност, при която значенията

‘свирене’ и

‘музикален инструмент’ са от решаващо значение. В романа става дума:
1) за своеобразен музикален инструмент от мъниста;
2) за свирене на този инструмент;
3) за музиката в древността и по времето на романтизма,
а звуците на „мънистения хармониум“ отразяват цялата духовна вселена.
Проблемът при превода на това заглавие е обусловен от само частичното
припокриване на семантиката на немската дума с тази на нейното българско
съответствие игра, което не съдържа значенията ‘свирене’ и ‘музикален инструмент’.
„Der Titel des Kinder- und Jugendbuches lehnt sich an das bekannte Volkslied Maikäfer flieg an“
(<http://de.wikipedia.org/wiki/Maik%C3%A4fer_flieg>).
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Ето защо творческото послание, вложено в Glasperlenspiel, не достига в пълния си
смисъл до българския реципиент с предложеното съответствие игра на стъклени перли
като заглавие на романа в български превод (вж. Димитрова 2003; 2007).
Ето защо бихме могли да потърсим друго решение за превода на думата
Glasperlenspiel, като я разгледаме ато словесна игра въз основа на контаминация на
Glasperle и Glasspiel като смислообрази на преходността.63
Принадлежността на Glasperlen ‘цветни стъклени зърна’64 към „фината, мила
нежност и галантерия на едно отминало време“ е документирана още в разказа „Schön
ist die Jugend“ (срв. Hesse 1925: 64). Мънистата са атрибут също на “т.нар.
действителност”: в будизма те символизират „отделните проявления във видимия свят“
(вж. ЕРИМ).
От една страна, разноцветните мъниста на Glasperlenspiel служат в романа на
homo ludens, играещия човек, затова могат да бъдат негов символ.
От друга страна, тези „преходни дреболии“65 могат да бъдат символ и на homo
bulla, преходния човек, уподобен на сапунен мехур, това „нищо в пъстра кожа“66.
В духа на тази символика можем да отъждествим homo ludens с homo bulla,
играещия и преходния човек.
Впечатляващо е сходството между Glasperlenspiel като „едва ли не невъобразимо
съвършен“ орган67, чиито „клавиши и педали докосват целия духовен космос“ (вж. Хесе
1980: 34 и сл.), и музикалния инструмент Glasspiel, чиито стъклени камбанки са били
задвижвани и са зазвучавали с помощта на клавиатура и повдигащ механизъм (срв.
Musik 1956: Bd. 5, 232). В романа е представен разцветът на музиката през XVII и XVIII
век, а тъкмо тогава преживява своя апогей и инструментът Glasspiel, който е основен

63

Относно творческия замисъл Хесе споделя, че романът „показва – такова бе намерението ми –
относителността на възможностите, все едно, дали става дума за е съновидение, дух или живот“ (срв.
Michels 1974: 337).
64
Вж. ЕРБЕ – мъниста.
65
Изразът в ИТ е vergängliche Nebensache, в ПТ съответствието е преходно странично нещо (срв. Hesse
1998: Bd. 7, 31; вж. Хесе 1980: 50).
66
За символиката на сапунения мехур в европейското изкуство от XVI до XIX век и в творчеството на
Хесе вж. Димитрова 2007.
67
В стихотворението на Хесе „Orgelspiel“ oт 1937 г. органът е символ на висша музика и поезия (вж.
Димитрова 2007). А в писмо от 22.02.1944 г. творецът определя инструмента Glasperlenspiel като „език,
комплексна система; затова на него могат да свирят по всевъзможни мислими начини“ (срв. Michels
1973: 241).
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вид на Glasharmonika, „aдекватното изразно средство на сантименталната епоха“ (срв.
Musik 1956: Bd. 5, 231–239).68
От тези разсъждения около идеограмата Glasperlenspiel изкристализира превод
на заглавието, различен от досега познатия превод: Игра на мънистен хармониум.
Дали обаче можем да се задоволим със съответствието игра като ‘свободна
дейност за удоволствие’, ако играта като естетически феномен не присъства в
културния хоризонт на реципиента от приемната култура?
За пореден път обаче се вглеждаме със съмнения в този нов “правилен” превод,
запознати освен със значимостта на играта за и у Хесе също и с огромното значение на
музиката в неговите естетически възгледи и в творчеството му. А може би вместо игра
би било по-сполучливо съответствието музика? Може би с Музика на мънистен
хармониум бихме били по-близо до творческото послание на Хесе?...
(2)
„Приказни зодии“ (Виолета Кънчева) →
„Die Sternzeichen: Traum- und Märchenbilder“
Възможен немски дословен превод на заглавието „Приказни зодии“ би бил
Märchenhafte Sternzeichen. Самото съдържание на фрагментите обаче се оказа
причудлива смесица от образи от сънища и от фантазни картини , носещи
отпечатъка от българското народно творчество. Именно с с оглед на това чудновато
съдържание превеждането на заглавието се превърна в опит за намиране на
алтернатива.
Двете семантични измерения, ‘сън’ и ‘мечта/блян, фантазия’ се съдържат в
немското съществително Traum. Ето защо възможен превод на заглавието би бил Die
Sternzeichen: Traumbilder, евентуално също и Traumhafte Sternzeichen. В този случай
68

„Далечният произход на стъклените музикални инструменти не е доказан окончателно, по всяка
вероятност обаче е свързан с Китай. За тяхна родина в по-ново време се приема Англия, но „същинската
родина на стъклената хармоника, Gla sh a r mo n i ka , скоро след това не е вече Англия, а Германия,
където я произвеждат в изобилие.
За стъклената хармоника пишат музика любимите на Хесе композитори Моцарт и Бетховен.
Превъзнасят я в творбите си Шуберт, Виланд, Хердер, Гьоте, Шилер и Жан Паул. Шилер оценява
високо въздействието на този инструмент и мощта на вдъхновението, което поражда“ (Glasharmonika –
срв. Musik 1956, Bd. 5, 234). От XIX век насам този инструмент е потънал в забвение.
Освен в Англия и Германия този музикален инструмент явно е бил популярен в цяла Европа, за което
съдим по названията на различни езици: англ. Glass Harmonica, фр. Harmonica, исп. Copologo, итал.
Armonica, дат./швед. Glasharmonika, рус. стеклянная гармоника, полски Harmonika szklana.
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обаче в заглавието липсва насочването за очакване на приказния елемент, заявено в
българското заглавие.
От тези съображения изкристализира описателният превод на заглавието: Die
Sternzeichen: Traum- und Märchenbilder (вж. Kantscheva 2008).
(3)
„Принцесата от плетения кош“ – Die Prinzessin von Geflochtenkorb
При прочита на книгата „Принцесата от плетения кош“ на Виолета Кънчева
възникват редица асоциации с приказката „Детството на магьосника“ („Kindheit des
Zauberers“), в която Херман Хесе, друг „майстор на Съвършената дума“, е втъкал
спомени от своето детство.
Преводът на заглавието е мой (факт, който не е отбелязан в публикуваното
издание).

Първоначалното

измислено

съответствие

за

плетения

кош

беше

Flochtenkorb, от което (с известно съжаление!) се отказах след консултация с Каталин
Себестиен, германската лекторка в ШУ по онова време.
При превода беше приложен похват „неутрална лексика (ИТ) – словесна игра
(ПТ) (вж. гл. II. 6.1). За предлога от в локалното следпоставено определително
словосъчетание от плетения кош умишлено беше избран като съответствие не
предлогът aus, а предлогът von, който освен като предлог за място сигнализира
благородническо потекло при употреба пред nomina propria. Именно с това значение
предлогът von е семантично съвместим със съществителното Prinzessin, съответствие за
принцеса. За съответствие на словосъчетанието плетения кош беше създадена сложната
дума Geflochtenkorb според немските словообразувателни норми.
*
Във връзка с темата „Заглавия и превод“ на студентите могат да се поставят
следните задачи:
1. ЗАДАЧА – ТЕОРИЯ
Посочете функциите на заглавията според схващането на Кристиане Норд.
Какво съдържание влага Норд в термина лоялност (на преводача)?
Какъв подход предлага Норд за превода на заглавия?
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2. ЗАДАЧА – ПРЕВОД
Един пример за „нелоялност“ на преводача към автора на ИТ намираме у Иржи Леви.
Преведете следния откъс:
Das angestrengte Suchen nach dem objektiven Kern und das Bemühen, ihm Ausdruck zu
verleihen, kann man an der Übersetzertätigkeit jedes bedeutenderen Klassikers verfolgen. Die
antiästhetische Zivilisationspoesie Walt Whitmans z.B. fand erstmalig um das Jahr 1900 in die
meisten europäischen Literaturen Eingang, in der Zeit der manirierten, parnassistischen und
ästhetisierenden Poesie, und in dieser Zeit wurde so manche übersetzerische Lösung
geschaffen, die sich bis heute behauptet hat, vor allem der Titel des Whitman'schen Zyklus
selbst.
Whitmans Werk69 wurde in Deutschland unter dem ästhetisierenden Titel Grashalme70
heimisch, obwohl leaves of grass ‘Grasblätter’ bedeutet.
Whitman selbst sprach sich gegen die englische Version Blades of Grass aus, eine
Verbindung, die im Zusammenhang mit Gras im Englischen am häufigsten gebraucht wird,
ebenso gegen das poetischere Spears of Grass. Er wählte bewußt den weniger gebräuchlichen
und weniger ansprechenden Titel Leaves of Grass […]. Dem entspricht die weniger
gebräuchliche und weniger ansprechende Benennung Grasblätter.
Diese Bezeichnung war ein Bestandteil der antiästhetischen Orientierung der Poesie
Whitmans, und es ist daher ein Verstoß gegen die Grundlagen seiner künstlerischen
Absichten, wenn man den Titel in der ästhetisierenden Form übersetzt. Ähnlich verhält es sich
auch in einigen anderen Sprachen, z.B. im Tschechischen, wo der herkömmliche Begriff
Stébla trávy (Grashalme) anstelle des richtigen Listy trávy (Grasblätter) gesetzt wird.71
(QUELLE: Levy, Jiri. „Die literarische Übersetzung. Theorie einer Kunstgattung“ (Auszug). Scientia
Traductionis Nr. 11/2012, S. 36-37; (<https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia/article/viewFile/19804237.2012n11p24/22395>).

69

Става дума за произведението на Уитман Leaves of Grass: „Erstdruck der ersten Version (anonym im
Selbstverlag): Brooklyn, New York 1855. Die Ausgabe wurde in den folgenden 8 Auflagen immer wieder
erweitert. Die endgültige Version der Sammlung erschien als Ausgabe letzter Hand: Philadelphia (David
McKay) 1891/92.” (<http://www.zeno.org/Literatur/M/Whitman,+Walt/Lyrik/Grashalme+%28Auswahl%29>).
70
През 1904 г. произведението на Уитман Leaves of Grass се появява в два немски превода, дело на Карл
Федерн и Вилхелм Шьолерман:
(1) Walt Whitman. Grashalme. Auswahl. Übersetzt von Karl Federn. Minden in Westfalen: J.C.C. Brun’s
Verlag, 1904 (<http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/urn/urn:nbn:de:hbz:6:1-141652>);
(2) Walt Whitman. Grashalme. Leipzig: Eugen Diederichs 1904. Deutsche Übersetzung von Wilhelm
Schölermann.
71
Български преводи:
(1) Уолт Уитман. Стръкчета трева: Избрани стихове. Превод Георги Славов, Цветан Стоянов.
София: Народна култура, 1965.
(2) Уолт Уитман. Тревни листа: Избрани стихотворения и поеми. Превод Владимир Свинтила.
София: Сребърен лъв, 1996.
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3. ЗАДАЧА: ПРИМЕРИ ОТ ПРЕВОДАЧЕСКАТА ПРАКТИКА
Представете заглавия на поне 10 произведения от немски писатели (по Ваш избор)
и съответните преводни заглавия в публикуван(и) български
превод(и). В
библиографската справка отбелязвайте името на съответния български преводач.
Коментирайте преводаческото решение в случай на частично съответствие, респ.
несъответствие между или заглавието на ИТ и това на ПТ.
Ако пожелаете или сметнете за необходимо, предложете като алтернатива свой
преводен вариант на заглавието.
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4. Реалии и превод
Думата реалии идва от средновековния латински, като първоначално означава
„истинските неща”, т.е. материалните неща, за разлика от абстрактните такива. Сергей
Влахов и Сидер Флорин въвеждат термина реалии в преводознанието и преводаческата
практика и за пръв път правят задълбочено изследване на този феномен.
Наличието на различни реалии „като елемент от местния и историческия
колорит“, както определят тази безеквивалентна лексика Влахов и Флорин (1969),
представлява проблемен момент при превода.
Класификацията на Влахов и Флорин включва три големи групи:
(1) географски

и

етнографски

реалии

–

подгрупи:

географски

понятия;

етнографски понятия; фолклорни и митологични понятия;
(2) битови реалии – подгрупи: храни, питиета; облекло, накити; жилища,
покъщнина, съдове; превозни средства; музикални инструменти, танци, игри;
мерки, парични единици, военни реалии;
(3) обществени и исторически реалии – подгрупи: административно териториални
единици и населени места; лица, длъжности, занятия, титли, обръщения;
институти, организации, органи на държавно управление и др.; членове на партии,
организации, патриотични и религиозни групировки (вж. Влахов/Флорин 1969;
1990).
Реалия и конотация в контекста
Елизабет Маркщайн (Markstein 2006) в рубриката „Realia“ в „Handbuch
Translation“ обръща внимание на конотациите на реалиите в определени контексти.
Така например:
o думата самовар съдържа конотация „задушевна атмосфера“ и асициации за
“доброто старо време”;
o австр. Heuriger („младо вино“), заедно с песните за него, въплъщава специфичната
виенска наслада от живота;
o англ. five o clock (tea) не е просто астрономическо време, а има конотативен
потенциал като реалия от начина на живот в английската култура.
o топонимите Аушвиц (Освиенцим) и Хирошима, превърнали се в исторически
реалии, имат зловещо звучене;
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o Но Bad Ischl? („За какво става въпрос?“) – отново контекстът ни подсказва, дали
трябва да присъства в преводния език конотацията (кайзер Франц Йозеф и
ваканционната резиденция на виенския двор).
И ако реалиите представлявят за преводачите трудности, то в много по-голяма
степен това важи за техните конотации. Това е така, защото при реалията първото
препятствие в процеса на превода – идентифицирането – е лесно преодолимо (дори и
когато реалията е непозната, можем да я разпознаем в нейната чуждост), докато
конотациите често пъти не са отбелязани никъде. Ето защо за намиране на сполучливо
преводаческо решение при предаване на конотациите е нужно солидно знание за
живота на носителите на изходния език – т.е. висока култ урна компетентност . (срв.
Markstein 2006: 291).
4.1 Похвати при превода на реалии
Изхождайки от класификациите на Иржи Леви (Levý 1969) Вернер Колер (Koller
1979) и рубриката „Realia“ в „Handbuch Translation“ Маркщайн обособява четири
похвата при превода на реалии, а именно:
1. Реалия (ИТ) → Цитат (ПТ)
2. Реалия (ИТ) → Калкиране (ПТ)
3. Реалия (ИТ) → Аналог (ПТ)
4. Реалия (ИТ) → Превод-коментар (ПТ) (срв. Markstein 2006: 291).
Тези похвати се разясняват с онагледяващи примери по-долу, където са
поместени след моя редакция два студентски превода на откъс от рубриката на
Маркщайн.
Превод: Тина Вълчева
Превод: Елисавета Хаджиева
(Магистърска програма НФ – Лингвистика и (Магистърска програма НФ – Лингвистика и
превод)
превод)
1. Изразът се предава НЕПРОМЕНЕН КАТО
ЦИТАТ в ПТ.
При езици, които не използват латинска азбука,
това става чрез транскрипция за една по-широка
читателска публика или чрез транслитерация,
когато се отнася за научни текстове.

1. Изразът бива пренесен БЕЗ ПРОМЯНА КАТО
ЦИТАТ в езика-цел.
При езиците, които не употребяват латиницата, това
става чрез транскрипция за широката читателска
публика или чрез транслитерация при научните
текстове.

- 100 -

Правилата по отношение на немския език са
утвърдени в Duden (Rechtschreibung-). И така:
транскрипция – Samowar,
транслитерация – Samovar.
В зависимост от случая следва фонетично,
морфологично, графемно адаптиране:
die Кolchose(n), die Pizzen/Pizzas, die Westminster
Abbey.
Реалии като съществителни от език, използващ
малки букви, се пишат на немски с големи букви
(както по-горе).
Когато се касае за съкращения, ако езикът-цел е
немски, те се пренасят, както са:
USA, PC, PLO, GULAG.
Само в редки случаи съкращенията се
„доукрасяват” и се превръщат в съкращение на
езика-цел:
 СНГ = Союз Независимых Государств →
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten = GUS.
Много други езици използват точно този процес
(ONU, OTAN – фр. EE, UU – исп.).
Във всеки случай обаче текстът не трябва да се
натоварва с непознати цитати, тъй като един в
повече нарушава поносимостта.

Касаещите този проблем правила са установени за
германците в правописния речник на Duden:
Транскрибира се Samowar, транслитерира се Samovar.
Понякога
става
фонетично,
морфологично,
графематично напасване:
die Kolchose(n), die Pizzen/Pizzas, die Westminster
Abbey.
Като основни думи, произхождащи от езици, в които
се пишат с малка буква, в немския език реалиите се
пишат с главна буква като горепосочения пример.
Когато става въпрос за съкращения, те най-често се
предават на немски като език-цел по следния начин:
USA, PC, PLO, GULAG.
Много рядко съкращението бива „декодирано” и след
това съкратено по отношение на преводния език:
 SNG – Sojus Nesavisimych Gosudarstv
→ Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (бълг. „общност
на независимите държави“) – GUS.

2. ЗАИМСТВАНЕ
Думата Wolkenkratzer (небостъргач) е най-често
използваният пример, в който се е превърнала
англ. Skyscaper.
Калките безспорно не винаги са най-подходящи.
Ако Samowar например, се преведе като
Selbstkocher, никой не би разбрал за какво става
дума.
По подобен начин една група думи образуват
подгрупа, които Влахов и Флорин (1980: 88 и сл.)
наричат полузаемки. Като пример те посочват
реалията Drittes Reich (бълг. „Третият райх“) –
англ. The Third Reich и еквиваленти в други езици.
Създаване на нова дума на базата на семантично
съответствие, например (отново според пример на
Влахов и Флорин):
 Siebenmeilenstiefel – seven-league boots – –
семиверстные сапоги.

2. БУКВАЛЕН ПРЕВОД на сложни чуждици.
Цитираната постоянно като образец за това дума е
Wolkenkratzer (небостъргач), на която съответсва
Skyscraper.
Буквалният превод не винаги е подходящ. Samowar,
например, би следвало да бъде преведен дословно като
Selbstkocher (самоварник), което обаче никой не би
разбрал.
Същевременно някои думи, които Влахов и Флорин
назовават получуждици, образуват подгрупа. Като
пример те посочват историческата реалия Drittes Reich
(бълг. „Третият райх“) – англ. The Third Reich, както и
съответствия в други езици.
Създаване на нова дума според семантичното
съответствие, напр. (отново пример у Влахов и
Флорин):

Siebenmeilenstiefel – seven-league boots –
семиверстные сапоги.

Други езици често следват този метод (ONU; OTAN –
фр.; EE; UU – исп.).
Без съмнение текстът не бива да се претоварва с
непознати цитати, понеже прекомерната им употреба
пречи на осмислянето.
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Само предположение е, че немската версия е
първата, но във всеки случай всеки език си намира
своята мярка за дължина (от немски Meile – англ.
Seemeile – рус. верста).

Това, че немската редакция присъства като първа, е
само презумпция, всеки език търси своята собствена
мярка за дължина (нем. Meile – миля, англ. Seemeile –
морска миля, рус. верста).

3. СЪЗДАВАНЕ НА АНАЛОГ, т.е използването
на смислово аналогична дума от езика-цел,
например според функцията:
 Home Office (англ.) → Innenministerium
(Вътрешно министерство);
 Ministere public Parquet (фр.) – Fiscalia (исп.) –
Staatsanwaltschaft (прокуратура).
Приблизителният превод с помощта на лексикално
близка дума, често заместване на понятие за вид с
понятие за род (наречено в транслационната
теория
генерализация ,
и
не
особено
препоръчително). Например:
 Изба – (руски) чифлик или в зависимост от
конструкцията къща;
 Килт – (цветна карирана) шотландска
поличка.
Както се забелязва, преводът може да се направи в
комбинация с допълнителни обяснения (вж. 4).

3. ОБРАЗУВАНЕ ПО АНАЛОГИЯ, т.е. употреба на
една съобразена със смисъла, съответстваща дума от
преводния език, напр. според функцията:
 Home Office (англ.) – Innenministerium (Вътрешно
министерство);
 Ministere public Parquet (фр.) – Fiscalia (исп.) –
Staatsanwaltschaft (прокуратура).
Уподобяващ превод чрез лексикално близка дума,
честа замяна на видово с родово понятие (т. нар.
генерализация, която не винаги се препоръчва).

4.
КОМЕНТИРАЩ
ПРЕВОД,
респ.
вербализиране на латентни понятия в дума от
изходния език. Един прост пример за това срещаме
у Иржи Леви (Levy 1969: 98) за романа „Червено и
черно”, в който Стендал групира героите си по
политическа ориентация според вестника, който
четат – „Constitutionnel“ или „Quotidienne“.
И понеже тези заглавия на вестници – те впрочем
никога не се превеждат – едва ли означават нещо
за немския читател, Леви предлага следните
допълнения:
 „Х получаваше либералния Constitutionne…,
Y – роялисткия Quotidienne….”
Изборът на дадена стратегия зависи не само от
типа текст или от целевата група, но и от близостта
или отдалечеността между изходната и приемната
култура, т.е. от това, дали превеждаме между
японски и немски или английски и немски.

4. КОМЕНТАРЕН ПРЕВОД, вербализация на
постоянно съдържащите се в изходния текст значения.
Един нагледен пример за това дава Иржи Леви (Levy
1969) от романа „Червено и черно”, където Стендал
групира своите герои по политическа линия според
вестника, който четат – „Constitutionnel“ или
„Quotidienne“.
Тъй като тези вестникарски заглавия (а те никога не се
превеждат) не казват нищо на немскоговорящия
читател, Леви предлага следните обяснения:

Например:
 Изба – руска селска къща или (според вида
строителство) дървена къща от грубо дялани
дървета;
 Kilt – (шарена карирана) шотландска пола.
Както се вижда, преводът може да се осъществи в
комбинация с обяснения, вмъкнати в ПТ (вж. 4).

 „Х получаваше либералния Constitutionnel, Y–
роялисткия Quotidienne.“
Изборът на стратегия не се определя само от типа
текст и целевата група, но също и от близостта или
отдалечеността между културните кръгове на
изходния и приемния език, а именно: не е без
значение, дали превеждаме от японски или от
английски на немски.
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В студията си „Лингвокультурологическая проблема классификации реалий“ Л.
В. Мосиенко (2005: 157 и сл.) представя подробно класификацията на реалиите у
Влахов и Флорин, както и класификацията на руски национални реалии у Е. М.
Верещагин и В. Г. Костомаров. Тази класификация включва 9 вида реалии:
1.
2.
3.
4.

Съветизми (напр. большевик, агитпункт);
Думи, отнасящи се към традиционния бит (напр. баня, баранка);
Думи, отнасящи се към съвременния бит (напр. академгородок);
Фразеологизми, разговорни фрази и изречения (напр. бить баклуши, бабье лето);

5. Историзми (както и употреба с преносно значение в съвременния език) – напр.
боярин, барщина;
6. Думи от фолклора и народното творчество, с емоционална окраска (напр.
богатырь, баба-яга, добрый молодец)
7. Антропоними, т.е. лични имена, извикващи редица определени асоциации в
съвременната руска култура (напр. Александр Невский, Богдан Хмельницкий);
8. Топоними, свързани с многобройни и ярки асоциации в руското самосъзнание
(напр. Арбат, Горький);
9. Конотативна лексика – т.е. на пръв поглед неутрална лексика, която обаче за
руския човек е свързана с литературни, естетически, художествени и емоционални
асоциации (напр. береза, „Анчар“)
Въз основа на представените класификации на реалиите Мосиенко (2005: 160)
предлага своя обединяваща класификация по 5 критерия:
1. По денотативен признак (обозначени предмет, факт);
2. С оглед на лингвистичното естество на реалията (дума, свободно или устойчиво
словосъчетание и пр.);
3. Според принадлежността на думата към определена лексико-семантична група
(тематически реалии);
4. По признак „време“ (исторически и съвременни реалии);
5. По локален признак (национални, регионални, локални, микролокални реалии).
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4.2 Реалии в превода – практико-приложен аспект
Реалии в книгата на Виолета Кънчева „Принцесата от плетения кош“
и техният превод на немски език
Проблемен момент при превода на книгата „Принцесата от плетения кош“ беше
наличието на различни реалии. Става дума за митологични, фолклорни и най-вече
битови реалии. Следните примери онагледяват:
(1) Прилагането на транскрибиране в ПТ за митологичната реалия караконджул от
ИТ:
ИТ: Ами караконджулът, дето вие от тавана
с ветровете, дето плаче с капчука, дето е
тъмното око през деня.
От страх, извивам се като дим през
капандурата и си казвам:
„Ако ме заговори караконджулът, нищо няма
да чуе, аз съм няма. Ако иска да ме пипне
няма да може, аз съм невидима.“ (с. 54)

ПТ: Und der Karakondjul, der im Dachboden
mit den Winden heult, der mit der Traufe weint,
der das dunkle Auge am Tag ist?
Vor Angst winde ich mich wie der Rauch durch
das Dachfenster und sage zu mir:
„Wenn der Karakondjul mich anspricht, hört er
nichts, ich bin stumm. Wenn er mich berühren
will, kann er es nicht, ich bin unsichtbar.“ (с. 55)

(2) Прилагането на похвата „(ИТ) реалия – (ПТ) название със сходно значение“ за
фолклорната реалия самодива, употребена като метафора и сравнение в ИТ:
ИТ: А дядо съска като пръснат въглен:
– Метне косалите и хуква.
Самодива – да омагьосва мъжете! […]

Und Opa zischt wie verstreute Glut:
„Sie wirft die Zöpfe über die Schulter und rennt
los! Wie eine Waldnymphe bezaubert sie nur die
Männer!“ […]
Боже, сякаш е самодива, наказана да живее Mein Gott, sie ist wie eine Waldnymphe, die
при нас, така шушнат плитките й. (с. 54; 56)
bestraft ist, bei uns zu wohnen, so flüstern ihre
Zöpfe. (с. 55; 57)
,

(3) Комбинация от първите два похвата – транслитериране и добавяне на описателно
название в ПТ, с пояснителна бележка под линия за фолклорната реалия кукери,
употребена като сравнение в ИТ:
ИТ: Окичени от главата до петите с ПТ: So sehen sie wie
привързаните снопове лайка, те приличат на Schembartläufer72 aus. (с. 29)
кукери. (с. 28)

Kukeri

Примери за употреба на различни битови реалии в книгата на Кънчева:
o салеп → Sahlep;
o дисаги – Felleisen;
72

Zum Brauchtum Kukeri s. <http://bulgariatravel.org/data/doc/GER_23-Kukeri.pdf>.
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oder

o
o
o
o

ошав – Dörrobst;
хурка – Spinnrocken;
къделя – Rohwolle;
боза → Boza:

ИТ: в устата си вече усещам сладко- ПТ: in meinem Mund spüre ich schon den süßкиселичкия вкус на резливата боза“
sauren Geschmack des herben Bozas (с. 20 и сл.);

Комбинацията между подгрупа храни (локум на клечка) и подгрупа превозни
средства (писана каручка) е усложнена от още една реалия, но в метафорична употреба,
шарена захарна пръчка:
ИТ: На писана каручка си отиват принцеса
Тинтири с локум на клечка в ръка, мъжът с
маймунката. Във въздуха е дирята на
въртележката, а пътят е шарена захарна
пръчка. (с. 42)

ПТ: Auf einem bemalten Holzwagen fahren
Prinzessin Tintiri mit dem Lokum am Stiel in der
Hand und der Mann mit dem Äffchen heim. In der
Luft bleibt die Spur des Karussells und der Weg ist
eine bunte Zuckerstange. (с. 43)

Интерес представлява също преводът на разговорна и простонародна лексика,
например:
o весел сеирджия → ein Schaulustiger;
o тараби → Zaunlatten;
o пустата му кутийка → das verfluchte Kästchen;
o чудо голямо → es macht ja nichts;
o през девет села в десето (по аналогоя на израза през девет планини в десета,
характерен за народните приказки) → am Ende der Welt;
o моменце → Mädchen;
o косали → Zöpfe и др.
Тук нека отбележим присъствието в ИТ на кукуряк – съответствието в ПТ е
Nieswürze.
Като синоним за кукуряк (Helleborus) откриваме христова роза в заглавието на
текст в един български сайт. Там това цвете с лечебни свойства е определено също като
„предвестник на пролетта“73.
Синоними за нем. Nieswurz са Christrose (досл. христова роза), Schneerose (досл.
снежна роза) и Lenzrose (досл. пролетна роза)74.
73

Вж.
roza.504664>.

<http://kasnaprolet9999.blog.bg/hobi/2010/03/05/kukuriak-predvestnik-na-proletta-hristova-
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Ето защо вместо Nieswürze по-добро съответствие би било Lenzrosen по две
причини:
(1) поради близостта в семантиката на немската дума с българската представа за
кукуряка като вестител на пролетта;
(2) поради поетичната окраска на немското название.
В ИТ се срещат няколко названия на детски игри. Това са:
1. детски игри, действително съществуващи в българската култура, например:
играем на криеница → Versteck spielen;
2. преиначени названия на познати детски игри, например:
играе на прескочи поляна (по аналогия на прескочи-кобила) → spielt
Wiesespringen;
3. измислени от Дозлето игри, например:
Да играем „На гости“ → Spielen wir Zu Gast;
играта „На пазар“ → das Spiel Auf dem Markt;
играта „Пазачи на къщата“ → das Spiel Wächter des Hauses.
Наличието на такива названия позволява семантична трансформация при
превода на репликата на героинята към Дозлето:
ИТ: Хайде да се завъртим! (с. 36)

ПТ: „Komm, wir spielen Drehen!“ (с. 37)

*
Интерес в практико-приложен аспект представлява също изследването на
Палмира Легурска върху руски преводи на реалиите в разказите на Йордан Йовков (вж.
<http://www.abcdar.com/docs/magazine/2/Legurska.pdf>).

74

Вж. <https://de.wikipedia.org/wiki/Nieswurz>.
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5. Метафора и превод
Съществените белези на метафората, нейната самобитност и ефектът на
„измаменото очакване“ при нейната употреба са отбелязани още от Аристотел:
[…] езикът трябва да се прави странен, тъй като хората се учудват на далечното, а това,
което учудва, е приятно […] Метафората има във висша степен и яснота, и приятност, и
странност, и не е възможно да я заемем от другиго. (Аристотел 1993: 159 и сл.)

На античния философ принадлежи „първата научна дефиниция на метафората“:
Метафората е пренасяне на чуждо име върху даден предмет – или от род върху вид, или
от вид върху род, или от вид върху друг вид, или по аналогия. (Аристотел, вж. Паси 1983:
9 и сл.).

5.1 Метафора и когнитивна (концептуална) метафора – очертаване на понятията.
Похвати при превода на метафори
След “ерата” на възприемането на метафората като образна стилистична фигура
(пренос на название въз основа на прилика или аналогия на назованите обекти) тя бива
“преоткрита” през ХХ век от езиковеди и философи.
Екарт Ролф (Rolf 2005) представя в книгата си „Metaphertheorien. Typologie,
Darstellung, Bibliographie“ 25 теории за метафората, обособени в две групи – семиозисна
и семиотична.
С опора на Ролф Севгинар Динчерова (2014:12–45) представя в монографията
„Метафората вода в българския, немския и турския медиен дискурс“ изчерпателен
ключови схващания за метафората, обособявайки ги в отделни групи въз основа на
структура75, значение76, функции и реализация.
Към теориите за функциите и реализацията на метафората освен схващания на Б.
Дж. Сърл, Д. Дейвидсън и К. Бюлер са разгледани по-подробно схващанията за
когнитивната, респ. концепт уална / понятийна метафора, осветлени са видовете
когнитивни метафори и дихотомията модел–проявление в когнитивната лингвистика.
75

Групата теории за метафората с оглед на структурата обхваща схващанията на А. А. Ричардс, М. Блек,
П. Рикьор и Ортега-и-Гасет, Е. Ф. Киттай, Л. Тайрел, както и теориите за семантичните полета с
представители Й. Трир, В. Порциг и Х. Вайнрих (срв. Динчерова 2014: 24–31).
76
Към теориите за метафората според значението са причислени схващането на П. Рикьор за
парадоксалната метафора, вижданията на П. Рикьор и С. Глюксберг за раздвоената референция на
метафората и схващанията на Х. Вайнрих, Й. Щерн и М. Леценберг за метафората в контекстно
обусловените интерпретации (срв. Динчерова 2014: 32–34).
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Когнитивна (концептуална) метафора
Основатели на теорията за когнитивната метафора са Джордж Лейкъф и Марк
Джонсън. Според тях когнитивната метафора е „най-важният инструмент на човешкото
познание“. В книгата си „Metaphors we live by“ (1980) те разглеждат „взаимовръзката
между метафора и човешко всекидневие и въздействието на метафората върху
него“ и виждат същността на метафората в „разбиране и преживяване на същности от
един вид в понятия на същности от други вид“.
Според двамата автори когнитивната метафора представлява „пренасяне на
информация от област-източник (областта на сензомоторната активност) върху
област-цел (областта на личния опит), при което се запазват умозаключенията и
понякога езиковото представяне“ (срв. Lakoff/Johnson 1980; вж. Динчерова 2014: 40–
43).
Този метафоричен модел служи като основа за изследванията на Волф-Андреас
Либерт, Анатолий П. Чудинов и др.77
В изследването си върху метафорични области в немската всекидневна реч
Волф-Андреас Либерт прави хронологичен преглед върху схващанията за метафората и
анализира случаи на метафоричен пренос въз основа на изходна и приемна метафорична
сфера78.
Преглед на изследванията върху когнитивната метафора прави руският учен А.
П. Чудинов (2001) в своето задълбочено и обширно изследване върху политическата
метафора в руския медиен дискурс в периода 1991–2000 г. (т.е. в първото десетилетие
след разпадането на СССР). Той отбелязва, че метафората в съвременната когнитивна
лингвистика се приема като „форма на мисленето“ и е „важно средство за въздействие
върху интелекта, чувствата и волята на адресата в комуникацията“.
Чудинов разяснява йерархичната структура на понятийна сфера, където
понятието (концептът) се обвързва в понятийно поле (домейн) с други сходни понятия;
различни понятия се обединяват в отрязък (слот); различни отрязъци съставят фрейм
77

Том VI от поредицата „Forum Translationswissenschaft“ е посветен на метафората: разгледани са теории
за метафората в корелация в език, мислене и култура; ролята на опита, образното мислене, езика и
представите за когнитивната семантика; когнитивната метафора и др.; по-специално са разгледани
метафорични стереотипи в немските и руските медии като хипертекст (вж. Zybatow 2006).
78
Срв. Liebert 1992; Димитрова 2009: 203; Динчерова 2014: 41.
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(кадър); цялата поредица от фреймове съставя сценария за етапите на развитието на
ситуацията в дадена понятийна (концептуална) област/сфера, образувана като
съвкупност от всички концепти в колективното съзнание. Неговият метафоричен модел
включва две понятийни сфери – изходна79 и приемна (нова)80, както и компонент като
основа за тяхното свързване (респ. терциум компарационис). Думите с пряко значение
са в изходната, а тези с с преносно значение – в приемната сфера. Свързващият прякото
и преносното значение на включената в модела дума компонент е обяснение, защо
понятийната структура на сферата източник се оказва подходяща за обозначението на
елементите на съвсем друга сфера.81
Похвати при превода на метафори
Похватите при превода на метафори са осветлени основно с опора на Кристина
Шефнер (Schäffner 2006).
Шефнер посочва три фактора, релевантни за процеса и продукта на превода:
(1) назоваващата функция на метафората, т.е. „метафората като название за обекта,
който тя описва“82;
(2) „образът (респ. картината), с който е описан обектът на метафората“
(3) „смисълът, който тя създава“ въз основа на приликите между образа и обекта
(срв. Schäffner 2006: 281).
Основен аспект на метафората се явява нейното шокиращо въздействие
върху реципиента. При превода като билингвален и бикултурен трансфер с избраното
съответствие в ПТ този шокиращия ефект трябва да бъде съхранен адекватно на
въздействието на метафората в ИТ.
Предвид езиковото и културното измерение на метафората също и факторите,
обуславящи възпроизвеждането на шокиращия ефект в ПТ, са от езиково и културно
естество.

79

За изходна понятийна сфера се срещат синонимни термини като: ментална сфера източник; сфера
донор; източник на метафорична експанзия и др. (срв. Чудинов 2001).
80
Синонимни термини за приемна понятийна сфера са: ментална сфера мишена; денотативна зона;
реципиентна сфера; посока на метафорична експанзия и др. (срв. Чудинов 2001).
81
Срв. Чудинов 2001; Димитрова 2009: 203 и сл.; 209 и сл.; 213; 216 и сл.; Динчерова 2014: 41.
82
Още Аристотел (1993: 161) обяснява: „И ако желаеш да украсиш предмета, трябва да вземеш метафора
от най-доброто в този род, а ако желаеш да похулиш – от най-лошото […]“. Като пример той посочва
две метафори, с които е назован един и същ референт: (1) като „почетно“ название: Калий “е”
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Предизвиканите от метафоричния образ асоциации в изходната култура се губят
при превода в случаи, когато образът, свързан с метафората, е чужд за ЕЦ.
Шоковият ефект от метафората в ПТ също не е осъществим в случаи, когато
метафората в ИТ е обвързана с познати елементи от културния хоризонт на
реципиентите в ИК, които са непознати и чужди за реципиентите от приемната култура.
В такива случаи метафората е непреводима (срв. Schäffner 2006: 281 и сл.; Dagut
1976).
Ето

защо

преводът

на

метафори

в

художествената

литература

е

„предизвикателство“ (срв. Schäffner 2006: 280) и често пъти, образно казано, „задача с
много неизвестни”. Преводаческото решение в даден случай би могло да постигне
свеждане до минимум на тези “неизвестни” при прилагането на подходящ похват
измежду препоръчаните от преводоведите.
Позовавайки се на Волфганг Валтер, Шефнер посочва следните три похвата при
превода на метафори, често цитирани в научната литература: дословен превод,
заместване (субституция) и парафраза (срв. Schäffner 2006: 283; Walther 1986).
При дословния превод става дума за възпроизвеждане на езиковия образ от ИТ
чрез същия езиков образ в преводния текст при запазване на смисъла.
Примерът у Шефнер е английско изречение и негово немско съответствие:
(англ. ИТ) Robert is a fox.

(нем. ПТ) Robert ist ein Fuchs.

Българският превод също е възможен поради културната символика на лисицата
(‘хитрост’), позната и в българската култура: Робърт е (една) лисица.
При заместването (субституцията) за езиковия образ от ИТ съответства
метафора от ЕЦ със сходен смисъл и/или будеща сходни асоциации.
Примерът у Шефнер е английско изречение и негово немско съответствие:
(англ. ИТ) The surest building block will be free (нем. ПТ) Der sicherste Eckpfeiler sind freie und
and fair elections.
faire Wahlen.

Парафразата е възпроизвеждане на езиковия образ от ИТ чрез израз от ЕЦ,
който не е метафоричен, т.е. става дума за деметафоризация.

факлоносец на Богинята майка; (2) като „опозорително“ название: Калий “е” просяк на Богинята
майка.
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Примерът у Шефнер е английско изречение и негово немско съответствие:
(англ. ИТ) She used to be a famous actress, but (нем. ПТ) Sie war früher einmal eine berühmte
she’s now in eclipse.
Schauspielerin, aber jetzt hört man nichts mehr
von ihr/ jetzt ist es ruhig um sie.

Освен тези три популярни похвата при превода на метафори Шефнер представя
схващането на Питър Нюмарк за превода на метафори и предложените от него похвати.
Нюмарк изхожда от 5 степени на лексикализация на метафората, всяка от които
изисква различен подход при превода:
o
o
o
o
o

dead metaphor (мъртва метафора83);
cliché metaphor (конвенционална/ клиширана метафора);
stock metaphor (лексикализирана метафора);
recent metaphor (нова/неологична метафора);
original metaphor (креативна метафора).
Според Нюмарк най-голям проблем за преводача крие лексикализираната

метафора, за чийто превод той предлага следните седем похвата:
(1) Възпроизвеждане на същия образ
Примери:
А) англ. ray of hope → немско съответствие Hoffnungsstrahl
Б) англ. golden hair → немско съответствие goldenes Haar

(2) Заместване на образа от ИЕ чрез образ, обичаен в ЕЦ
Шефнер посочва като пример английската фразема other fish to try (бълг. досл. да
опитам друга риба) със значение ‘имам да върша други (по-важни неща)’и френското
съответствие d’ autres chats à fouetter (срв. Schäffner 2006: 282)
(3) Преобразуване на метафората в сравнение
При този похват е възможно да се постигне по-слаб шоков ефект. Като пример у
Шефнер фигурира френско изречение и неговото английско съответствие (срв.
Schäffner 2006: 282):
(фр. ИТ) Ces zones cryptuairers où s’élabore la (англ. ПТ) The crypt-like areas where beauty is
beauté.
manufactured.

83

Синонимни термини за мъртва метафора са заглъхнала/ износена/ избледняла метафора (срв. Паси
1983: 33).
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(4) Преобразуване на метафората в сравнение
с допълнително посочване на смисъла
Това е компромисно решение за преодоляване на проблеми с разбирането на
преводния текст, но шоковият ефект изчезва.
Шефнер посочва като пример френски израз и неговото английско съответствие
(срв. Schäffner 2006: 282):
(фр. ИТ) tout un vocabulaire moliéresque.

(англ. ПТ) a whole repertoire of medical
quackery such as Molière might have used.

(5) Посочване на смисъла с израз от ЕЦ, който не е метафоричен
Този похват се препоръчва, когато образът в ЕЦ е твърде отдалечен по смисъл от
този в ИЕ или не е уместен; в тези случаи има вероятност за загуба на емотивното
въздействие, например: нем. sein Brot verdienen → англ. to earn one’s living.
(6) Елиминация
Това са случаи, когато метафората в ИТ не е от значение; разбира се, този похват
не би трябвало да се използва при експресивни текстове. За този похват у Шефнер
липсват илюстриращи примери.
(7) Посочване на същата метафора с добавяне на смисъла
При този похват е възможно засилване на въздействието на образа (срв. Newmark
1981: 87–91; Schäffner 2006: 282 и сл.).
Похватът не е онагледен чрез примери у Шефнер.
Гидеон Тури предлага още два (компенсаторни) похвата от аспекта на преводния
текст, с които превръща метафората в „решение на превода“, а именно:
(1) употреба на метафора в ПТ като съответствие за израз в ИТ, който не е
метафоричен;
(2) добавяне на метафора в ПТ при нулев израз в ИТ (срв. Toury 1995: 81 и сл.;
Schäffner 2006: 283).
*
Можем да се съгласим с Шефнер, че не съществуват общовалидни правила за
прилагане на различните похвати и че не един, а няколко похвата биха могли да се
използват в търсене на преводаческо решение за избор на съответствие за дадена
метафора от ИТ.
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5.2 Метафора безкрай: метафоричният свят на Виолета Кънчева. Проблемни
моменти при превода на текстове от Виолета Кънчева
Представянето на проблемни моменти при художествения превод от български
на немски език е най-вече въз основа на произведения от писателката Виолета Кънчева
– нейните текстове биха били чудесен избор за онзи, който иска да си навлече проблеми
при превеждането им.
Определението “писателка” е валидно за Кънчева само дотолкова, доколкото
стихосложението не е присъщо за нейното творчество. Абстрахирайки се от формата
обаче, можем да определим по-сполучливо текстовете й като “поетична проза”, в която
докосванията до “същинската” действителност на душата са кондензирани в самобитни
метафори.
Дело на Кънчева са книгите „Шапка от латинка“ (1987), „Петата на Ева“ (2000),
„Знаци за добро“ (2001), „Душата ми, залята с вино“ (2003), „Приказни зодии“,
„Принцесата от плетения кош“.
На всички тези произведения е присъща фрагментарна структура, а тяхната
тематичност е решаващ фактор за спояването на отделните фрагменти в смислово
хомогенна цялост.
Въз основа на общото усещане след прочита на творбите на Кънчева бихме
могли да ги окачествим като „знаци за добро“, по името на нейната книга. А към цялото
й творчество бихме могли да отнесем думите на видния български писател и публицист
Герчо Атанасов в предговора към книгата „Шапка от латинка“:
Бъдете добри и деликатни, внушава ни тя, съчувствувайте на слабите, помагайте им, не
вирете нос, живейте живота си открито, радвайте се на небето и земята, на слънцето и
дъжда, на всяка жива твар, на всичко красиво и добро, което ни заобикаля, пазете го,
обичайте го и вие ще бъдете обичани, да, обичани – най-хубавото нещо, което можем да
постигнем на този свят: да обичаме и да бъдем обичани! (Атанасов 1987: 5)

„Шапка от латинка“
Още „Шапка от латинка“, първата книга на Кънчева, носи белезите на
фрагментарност, макар под формата на по-дълги обособени текстове. Можем да ги
окачествим не като разкази или приказки, а като някаква причудлива компилация от
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двата жанра, асоциирайки ги при прочита с „Алиса в страната на чудесата“ от Чарлз Л.
Доджсън.
Като доминиращ метод за интерпретирането на тази, а и на другите творби на
Кънчева, би могла да послужи рецептивната естетика. Така в предговора към книгата
Атанасов пише:
Вълшебните шапки на детството, на детските сънища – най-чистите, най-въздушните. За тях си
спомних, като прочетох книжката с приказки на Виолета Кънчева, които тя така поетично е
нарекла „Шапка от латинка“. (Атанасов 1987: 3)

Това „поетично“ заглавие вероятно съвсем не е плод на случаен избор – още от
тази ранна творба наднича един „майстор на съвършената дума“, който с необичайни
метафори доставя естетическа наслада на читателя. Примерите са безброй:
o
o
o
o
o
o

оживялата мартеничка “е” момиченце с топчеста малка главица и дълга поличка“;
музикалната нота Ми-ми “е” палава;
палави са и русите плитчици на едно момиченце;
небето “е” синьо нотно поле;
небесната дъга “е” цветно седмолиние;
бурята “е” страшна в сивата си наметка от дъжд и коси от мълнии...
Не липсват и образни сравнения, например:

o гребенчето на петлето „заприлича на малко шлемче“;
o музикалната нота „подскачаше на пръсти високо, люлееше се, премяташе се като
истински акробат“;
o „едно листо […] затрептя като жълт флаг“.
Разгърнати са също безброй поетични картини, например:
o сиво облаче носи в пазвата си ледени снежинки;
o първият сняг наметна дърветата с бели кожухчета и си тръгна на пръсти (вж.
Кънчева 1987: 7);
o И борчето зарони зелени сълзи (Кънчева 1987: 8);
o едри снежинки […] старателно кърпеха бялото му кожухче [на борчето] (вж.
Кънчева 1987: 9);
o Февруари се загръщаше в бялата си наметка и сънливо се прозяваше (Кънчева
1987: 10);
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o Малката Бисерна мида прибра блестящата си поличка и затвори роговите стени
на къщичката си. (Кънчева 1987: 15);
o Дъбът имаше голяма къдрава глава, която едва-едва поклащаше, дори при найсилния вятър. (Кънчева 1987: 15)
o [Мишката] Мишко спря запъхтян […] оправи внимателно папионката си и
закопча сивото кадифено сако. (Кънчева 1987: 24)
Метафората у Кънчева е не само стилистична фигура, която в отделни случаи
бихме вписали в словесни игри. В редица случаи метафората служи на писателката като
средство в езиковата игра „създаване на текст“, т.е. превръща се в основен елемент при
текстоизграждането. Бихме могли да определим майсторската им употреба с думите на
Ернст Р. Курциус за творбите на Хесе, а именно: „непрекъснато вариране … в градация
на спирала: представени са няколко различни мотива в нови и нови вариации и все поизкусни комбинации“84.
Нерядко при това метафоричните образи са създадени въз основа на асоциации,
обусловени от граматичния мъжки респ. женски род на названията източници. И ако
поискаме да възпроизведем тези метафорични образи със средствата на чужд език,
преводът е проблематичен, дори невъзможен, когато граматичният род на българските
съществителни се различава от този на съществителните в ЕЦ.
Един показателен пример за текстоизграждаща метафора у Кънчева е приказният
разказ „Първият пролетен бал“85, където настъпването на пролетта в природата е
одухотворено – персонофицирани са (1) птици; (2) дървета; (3) природни явления:
(1) В короната на стария орех е настанен оркестърът. Две мънички щурчета свирят първи
цигулки. Дългоносият кос духа в тънка флейта. Щъркелът трака с клюн и отмерва
такта като истински тромпетист. […] Оркестърът свири валс. […] Музикантите грабват
инструментите си и скачат от клоните на стария орех. (Кънчева 1987: 13 и сл.)
(2) Дрянът, облечен в кафяв панталон и жълта блуза, подаде ръка на поруменялата
праскова. […] Блузата на дряна се развява като жълто знаме. […] – Как неумело
танцуват! – прошумява задъханата праскова. (Кънчева 1987: 13 и сл.)
Една плаха черешка с остри раменца и къса бална рокличка отронва въздишка. Това е
първият й бал и тя много се вълнува. Кой ще я покани? […]

84

Мнението на Курциус е поместено в швейцарската рецепция на творчеството на Херман Хесе (Luck –
срв. Pfeifer 1977, 3: 47).
85
Всъщност на този принцип са изградени всичките приказни разкази в книгата „Шапка от латинка“.
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Черешката трепва. Забравя какво трябва да прави. Вятърът я улавя през кръста и я
увлича в първите стъпки на валса. […]
Сякаш някой блъсва черешката. Върху кафявата й пантофка се изсипват бели, кръгли
сълзи. […]
Малката черешка притиска с ръце бялата си рокля и цяла потреперва – от студ, от
страх и от болка. – Не плачи! – погалва я старата тежка кайсия. (Кънчева 1987: 13 и
сл.)
(3) Втурва се вятърът с весел тромпет – кани всички на танц […]
Вятърът оставя в клоните тромпета си и надува нежната флигорна. […]
Вятърът отмята къдрав перчем, оставя флигорната, покланя се и казва просто: – Да
танцуваме! […]
Вятърът рязко се дръпва и лицето му потъмнява. Навежда се ниско, измъква от
червения си ботуш тънък камшик и го размахва над пролетната градина. (Кънчева
1987: 13 и сл.)

При прочита на този разказ си спомняме танците на цветята на малката Ида от
приказката на Андерсен.
На подобно “оживяване” се наслаждаваме при прочита на разказа „Есенен
панаир“, където персонажи в кошниците на стопанина са:
o тънкият Праз, „с русите си меки мустаци“, с „виолетов панталон и зелена
o
o
o
o
o

блузка“;
Тиквата, „далечна родственица на източната диня“, с нейните „разкошни жълти
шалвари“;
Патладжанът, „в тъмновиолетовия си панталон“;
Доматът, който „целият пламна“, защото „панталонът му се спука от
напрежение“;
Ряпата, с „бялата плитчица“;
Морковът, с думите „аз си сложих нещо по-ярко“ (вж. Кънчева 1987: 35–37).
На подобно “оживяване” на части от облеклото на едно момиченце и на техния

оживен разговор се натъкваме в разказа „В дъжда“ (вж. Кънчева 1987: 38–39).
Още в тази книга се срещат словесни игри, които биха затруднили преводача –
например прескочиборче (вж. Кънчева 1987: 8), въз основа на названието на детската
игра прескочи-кобила.
Разкриваме “тайната” на шапката от латинка едва в последния едноименен разказ
– тя има магическа сила да изпълнява желания, ако бъде завъртяна три пъти, както в
приказките:
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Тя е вълшебна. Не вярвате ли? С нея ставам весела и закачлива“ (вж. Кънчева 1987: 44).

„Петата на Ева“
Книгата „Петата на Ева“ съдържа фрагменти, обособени в циклите „Ескизи към
портрета на Ева“, „Дом за самотна музика“86, „Комбинации“ и „Калканът“.
Заглавието на книгата “поразголва” загадката за общото послание, кодирано в
така различните на пръв поглед текстове – антропонима Ева неизбежно асоциираме с
библейската Ева, първата жена, символ на вечната женственост, а петата – с петата
на Ахил, пословичен израз в смисъла на уязвимо място.
Тези асоциации биха предизвикали очакване на посланието ‚Да обичаме и да
бъдем обичани! – но и да помним, че любовта, която изпитваме, е нашето най-красиво,
но и най-уязвимо чувство!“
Очакването на символа на вечната женственост се оправдава още в „Грешната
Ева“, първия фрагмент от „Ескизите“, където редом с „истинската Ева“ се появява една
невидима, „безплътна Ева“.
Вечната жена и вечната женственост са обвързани със силата на фантазията
(също както при немските класици): „Тебе са те изваяли от подръчни материали.
Наказали са те да доизхранваш липсващото въображение на Адам“. При прочита на
този фрагмент оставаме с излъгани очаквания от прозаичното заглавие „Раница“ –
оказва се, че това е „раницата на въображението“, „късче от Райската градина“ (вж.
Кънчева 2000: 36).
Във фрагментите любовта „трепти – мараня“, тя “е” „отчаяна удивителна“ или
фантазия – силата на чувството, „да доизмислиш мъжа до себе си“.
Еротика като тази у Густав Климт е нарисувана с думи в редица фрагменти,
например: „Изкуството да постелеш легло“87, „Видения от ръба на кулата“88, „Намек“89,
„Грешната Ева“90 и др.

86

Преди години Ана Димова беше превела повечето фрагменти от този цикъл. Аз също бях превела
фрагмента „Дайрето“, но за съжаление в момента не разполагам с преводните текстове.
Трябва да отбележа обаче, че отделни фрагменти в този цикъл са непреводими – така например в
„Тъпанът“ и „Органът“ персонификацията на тези музикални инструменти в мъжки образи е
обусловена от граматичния мъжки род на съществителните тъпан и орган, техните немски
съответствия обаче са от женски род, което прави асоциирането с мъжки образи трудно, дори
невъзможно – А. Д.
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Във фрагмента „Нещо като: лека нощ!“ е тематизирано усещането на човек не
сам, но самотен. Топосът е механата, където илинксно състояние се постига с
опиянение по-скоро от алкохола, отколкото от фантазни картини.
Текстоизграждаща метафора е пердето – платно на платноходка, с която човек
може да избяга във въображението си от себеподобните наоколо:
o
o
o
o

Пердето от бяла коприна се издува, заедно прескачате хребета на деня.
Опънатото платно тласка платноходката към улицата. […]
Стих се блъска в пердето, не може да излети навън. […]
Някой е вързал копринения плат за рамката на прозореца, той не е вече

платноходка.
o Смехът тежко пада, преплита се в кръстосаните под масата крака. […] Но
самотата е между всички нас – между масата, завързаната коприна и пердето.
(Кънчева 2000: 11 и сл.).
От фрагмента „Монолог“ оставаме с чувство за приятна измама – едва накрая
осъзнаваме, че става дума за посещението на самата Самота при Ева:
Защо биеш с юмруци сърцето си, когато някой каже за теб: Горката, сама жена. Не казват
жена, а сама жена. Значи ти ми принадлежиш, те са те дали на мен“ (Кънчева 2000: 19).

В друг фрагмент, „Видения от ръба на кулата“, самотата “е” „димяща дъмга
върху гръдта ти“ (вж. Кънчева 2000: 66).
Възприемаме разрез, една от текстоизграждащите метафори у Кънчева, като
когнитивна метафора за самотата- дъмга и за душевната болка:
o Дълбоко отвътре се е отворил пак разрезът и тя трябва да го тропоса с няколко
усмивки.
87

Цитат от фрагмента: „Толкова й приляга на жената да застеле легло. Танцува своето болеро. Хвърля
чаршафа – ветрило. За възглавницата няма време. Мъжът е приел предизвикателството и е нетърпелив
да я обича. Възглавието е уханието на любов, което увисва между двамата – най-важната опора на
пламналите им глави“ (Кънчева 2000: 36 и сл.).
88
Цитат от фрагмента: „Две хоризонтални риби, които се ухажват. Отгоре си ти – паднал по гръб, болен
от любов, побъркан от видения, изгубен. Отдолу съм аз – уязвима, дърпам те в бълнуванията си до
дъното, тласкам те нагоре, където преминава пасаж в друга посока, хвърлям ризата си – медуза, която те
задушава“ (Кънчева 2000: 67 и сл.).
89
Цитат от фрагмента: „От толкова желание ти, Ева, се оприличаваш на Мона Лиза, следваш стъпките
й, извивката й, ставаш без да искаш, податлива, приличаш по-скоро на свещ, която са запалили и
забравили да угасят, като стъпки, пожелали да спрат пред легло. Съпротивата ти пада и намира
спокойствие върху чаршафите. Ляга като сянка...“ (Кънчева 2000: 16).
90
Цитат от фрагмента: „Телата им са горещи, със зиморничавата тръпка на южняк, съблечен
неподходящо за сезона“ (Кънчева 2000: 7).

- 118 -

o Разрезът вече прилича на ъгълче от усмивка. За да се отърве от него, трябва да го
защипе с една прозявка.
o Сутринта лежаха двете на плажа – Ева […] и една друга безплътна Ева, свила се
дълбоко в гърдите й, положила глава върху чувствителния разрез, който умее да
кърви по всяко време.
o Ева трепна, защото разрезът беше започнал да роси с капчици. Този път го защипа
още по-прозаично – с две щипки за пране и едновременно с това окачи мокрия си
бански на въжето за пране.
o Стояха в шезлонга на терасата – Ева се отпусна кротко, безплътната Ева легна
върху болезнения разрез във вътрешността на истинската Ева. (Кънчева 2000: 7 и
сл.)
Най-сетне – душевната болка “е” „най-страшната болка“, когато те бият, „без да
докосват тялото“. Защото „душата е от клетки, които умират при всеки удар“ (вж.
Кънчева 2000: 34).
Ревността “е” „опъната аспида, прицелена в ъгъла“ (вж. Кънчева 2000: 57), а
разгръщането на метафоричния образ на Чувството за мъст бихме могли да сравним с
това на образа на Клеветата от прочутата ария на Дон Базилио в операта на Джоакино
Росини:
Отмъщението пада – камъче в обувка, което трие стара рана. Изхвърлиш ли го, то се
връща в пазвата ти, настанява се – червей в ябълка. Следва своите лабиринти и вече не
можеш да го настигнеш с пръсти, нито да го изгориш със страх. Загърбило отдавна
преследвача си, то напуща само пазвата – зъл дух от бутилка, кръжи – досадна мисъл в
главата. Тогава те е обсебило и крепостта пада. Ти си предаден отвътре, подвластен,
поразен. Най-после си слуга. […]
Тъмно-мораво на цвят, то беляза челото ми.
В пазвата си наточвах зеления връх на острието му. И то се каляваше в жаравата на
нетърпението. Чувах как съска, как ме втвърдява. Усетих как ме тласка в гърба. Белязан
вече, аз поех, зареден с омраза, обвит от мириса на смърт. Препъвах се в съскащата ярост
и бягах от сянката на опрощението, и следвах гърбицата на злото […].
(Кънчева 2000: 62 и сл.)

Миниатюрата „Късен час“ е една прекрасна илюстрация за „вариране в градация,
с все по-изкусни комбинации“ – късният час “е”:
o „удивителна“;
o „милост за домакинята“; „молебен за пияницата“;
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o
o
o
o

„гузно куче“; „камъче, ритнато случайно“;
„ключ, който не влиза в бравата“;
„отчаяние, хукнало като омагьосано, преди да се е сипнало утрото“;
„умора, облакътена над разтворената книга“,

най-сетне – „пропадане в бездната на времето“ (вж. Кънчева 2000: 33 и сл.).91
Във фрагментите се срещат също креативни метафори и образни сравнения като
стилистични фигури. Примерите са безброй:
o „целият ми живот е една разляла се бутилка олио и съзнателните ми действия са
да почистя следите“;
o „споменът те е прихванал нежно през талията, носи те“;
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

„Градът е сънен. Улицата се протяга. Къщата отваря окото си и намига на утрото“;
„денят обува стари джинси, поканен на вечеря“;
„Следобедът – принц с тънка шпага, не спори за сърцето ти, той го набожда“;
„Нощта се спъна, падна върху моста и той поддаде – прелъстен мъж“;
„прозорецът е с бял перчем, а е отворено око за света“;
„Слънцето отваря прозореца с пета“;
„Злопаметен човек, прагът ми поставяше капани. Изправяше се – гребен, хвърлен
небрежно. […] След това ме остави да го видя […] – стар и уморен […]
Приличаше на устни, попукани от треска, на храст, подивял от самота, на облак,
комуто е позволено да слиза в ниското, на ливада, която никой не иска да
подстриже и да среше“;
„асансьорът няма памет за твоя етаж“;
„стъклото [на прозореца] се набраздява и прилича на буза, по която се стичат
кротко сълзи“;
„звън, търкаля се подобно бобено зърно“;
„магията е като врящо гърне с боб“;
рамото на мъжа „прилича на уютна възглавница“;
мъжът „прилича на албатрос, който не лети, а крачи мъдро по пясъка“;

o „денят прилича на делови мъж в костюм и вратовръзка“;
o вечерта „прилича на мека гумичка, затова те е страх – ще изтрие толкова неща“ и
и.т.

91

Други примери за „варирането на темата в градация“ са миниатюрите „Квадратно“ и „Кръгово“ от
цикъла „Комбинации“ (вж. Кънчева 2000: 57 и сл.).
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Очакванията на читателя да приеме поетичното послание за всеобхватността,
красотата, силата и уязвимостта на съкровеното любовно чувство не остават измамени,
а необичайните метафори за Любовта – с палитрата от фантазии, страст и блаженство,
болка, самота, ревност и отмъщение – доставят истинска естетическа наслада при
прочита на фрагментите в отделните цикли.
„Знаци за добро“
Заглавието на книгата „Знаци за добро“ “открехва” вратата на очакванията на
читателя с намека за първата славянска азбука, глаголицата, „поетично наричана
знаците, които говорят“92, и за петата буква в нея,

, чието име е добро; това име

остава и за петата буква Д в по-късната старобългарска кирилица.
Ето какво пише Методи Бежански (2002: 9) за тази творба:
Интересно и оригинално прозвучава книгата ‚Знаци за добро‘ от Виолета Кънчева,
захванала се с трудна жанрова форма между есето, разказа и миниатюрата.
Не бих спорил дали книгата е сборник от приказки или басни и притчи; или пък е
своеобразна лирическа проза, в която образи, стил и език са изведени до символно
звучение, но съм сигурен в друго – такава литература, когато е създадена с талант и
вдъхновение, намира път към читателя. Сгъстената сетивност, подхранвана от
освободената фантазия, намира необикновеното и в най-обикновените факти и явления,
търси в тях смисъла на човешкото битие. Авторката в значителна степен се справя с
трудната си задача.
При такъв вид произведения от особена важност е да не се губи нишката на предела,
оттатък който дебнат маниерността, сухата формалност, мъртвата стилизация. (Бежански
2002: 9)

Книгата би могла да послужи като поетичен буквар – не само за деца, а и за
възрастни, достатъчно е само „да махнем юздата на въображението“93.
Художникът Румен Михайлов явно също е „махнал юздата на въображението“ си
– буквите от българската азбука са представена визуално, а техните изображения
същевременно са рисунки на картините в заглавията на отделните приказни разкази за
всяка една от тях.

92

Пълният цитат гласи:
„Названието глаголица идва от думата глаголъ, означаваща „дума“ (такова е и названието на буквата Г).
Тъй като глаголати означава говоря, глаголицата, поетично е наричана ‚знаците, които говорят‘“
(<https://bg.wikipedia.org/wiki/Глаголица>).
93
Изразът е от кратката анотация, поместена на задната корица на книгата – А. Д.
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Образите на буквите, които заговарят на душите и въображението ни, остават
незабравими. Всяка буква в книгата е забулена с метафорично наметало: А “е” капакът
на къщния дух, Б – тайната на балкона, В – пеперуда ли, вила ли? и т.н. (вж. Кънчева
2001).
При прочита на тази творба отново се наслаждаваме на играта с езика и на
неизчерпаемия извор на метафори.
Необичайните образи у Кънчева биха доставили естетическа наслада също и на
реципиенти от приемни култури, където като азбучна система се използва кирилицата –
такава би била например руската култура. В приемни култури обаче, където като
азбучна система се използва латиницата – например в немската култура –, ефектът от
“остранностяването” би могъл да достигне краен предел, ако в началото на преводните
текстове се поместят съответните букви на кирилица.
„Душата ми, залята с вино“
Поредно красноречиво свидетелство за креативна метафора е заглавието на
книгата „Душата ми, залята с вино“ (2003).94
Виното, което “залива” душата, е един от атрибутите, характерни за ilinx
(зашеметяване, опиянение) – един от четирите игрови типа у Роже Кайоа95.
При този игров тип играчът изпада в блажен транс и отрича действителността с
чувство на превъзходство над нея. Отличителни белези са стремежът към силни
усещания и опиянението от опасността. Към този тип игри френският културолог
причислява наред със спортове, на които са присъщи повишен риск или главоломна
скорост, транса на жреците и др., употребата на алкохол и опиати.
Отклонението от “нормалната” действителност като опиянение обаче е присъщо
и на обладаните от четирите Божествени лудости у Платон: любовната и поетическата
лудост, мистерийното опиянение и гадателското вдъхновение. А текстовете на твореца

94

Страниците на книгата не са номерирани, затова при цитатите са посочени заглавията на съответните
фрагменти, където са поместени – А. Д.
Част от тази глава се опира на статията ми „Под знака на ilinx: “Душата ми, залята с вино” - виното в
метафори и като метафора у Виолета Кънчева“ (вж. Димитрова 2011).
95
Тук се позовавам на немския превод на книгата на Кайоа, озаглавен „Die Spiele und die Menschen
(Maske und Rausch)“ (вж. Caillois 1964).
За четирите игрови типа у Кайоа вж. Димитрова 2007.
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са може би най-яркото свидетелство за това негово “опиянение” в играта му със
словото.
Всички тези измерения на илинксното състояние откриваме в „Душата ми, залята
с вино“: виното в метафори – в консумацията на т.нар. “елексир на боговете”, и
виното като метафора – най-вече в творческото опиянение, а също и в опиянението от
духовното общуване.
Фрагментите съдържат оригинални метафори за виното:
o нишка от времето в бурето от фамилното мазе („Душата ми, залята с вино“);
o искряща лавина в жилите („Аз, Менадата“);
o виното се лееше и дъхът му надигаше яката на следващата нощ („Аз, Менадата“);
o Дъх на вино, който се хвърля върху първата пъртина и се киска при всяко падане
(„Дионисий от Тетово“).
Алкохолното опиянение е „онова отлепване, което ти дава лекотата на пеперуда
в полет“ („Синдромът вина“).
Непреводими персонификации на Вечерта
във фрагменти от книгата „Душата ми, залята с вино“
За съжаление повечето прекрасни персонификации на вечерта във фрагментите
от книгата „Душата ми, залята с вино“ са непредадими на немски език, поради
граматичния мъжки род на съответствието Abend за вечер, който не може да предизвика
у немския реципиент асоциации с женски образи.
Такъв е случаят с метафората вечерта “е” мома и гадателка:
Вечерта се весели поруменяла, оживена – мома пред годеж, отвеяна гадателка, аха да
извика духовете на стари приятели – покойници (фрагмент „Душата ми, залята с вино“).

Напиването е свързано с кошмарни видения: „лабиринт и кълбо от обърканост и
страх, подгонено там от Ариадна“. Тогава вечерта “е” препарирана с карфицата на
дива безметежност („Синдромът вина“).
На това място все още можем да мислим за преводимост, защото бихме могли да
“обогатим” немския преводен текст с едно метафорично измерение на съществителното
Schmetterling (бълг. „пеперуда“), което, както Abend, също е от мъжки род.
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Но как да процедираме в случай като: Вечерта ме дебне – кучка? (вж. „Бяла
Рада“)
Непреводима персонификация на Ракията/Виното
във фрагмент „Бяла Рада“от книгата „Душата ми, залята с вино“
Бихме могли, разбира се,

да поместим креативните метафори у Кънчева в

естетическите измерения на игров тип mimicry (подражание, маскиране) – образно
казано, креативните метафори биха могли да се оприличат на забулващ реквизит в
“театъра” на твореца, където той играе „в твърде много маски изрисувани“96.
Първоначалното значение ‘пренасяне, пренос’ обаче отрежда на креативната
метафора място по-скоро под знака на игров тип ilinx, особено когато става дума за
съвкупни метафорични текстове, в които реалните неща са “пренесени” като метафори
в една “втора действителност”.
Такъв е случаят с текстоизграждането на великолепния фрагмент „Бяла Рада“ в
цикъла „От дъното на чашата“:
Ах, тази Рада. Хитруша. Сипва колкото дъх. Приканва смирено и не вдига очи, защото в
тях се събужда светкавица. […] Жена, не поглеждам в пазвата й, не отговарям на жадния
поглед. Знам - за мъжете е. Извън магията съм. След още един дъх, казвам всичко, от
което жената може да полети. Рада дори не ме поглежда, само ме опарва още. […]
Виждам как ризата й повисва, шевицата й избледняла и плитките й са проскубани. Тя не
ме спира. Аз продължавам – крещя на мъжете, че гърдите й са тежки от надвисване над
чашите, от алчния й навик да проверява сметките, че бедрата й се люшкат – меки и
отпуснати, без трепета на желанието, вече удавено в чашите. И дъхът й е лош – на
махмурлук. Тя пак не ме спира. И аз разливам своите проклятие по женски и лаконично –
Кучка!
Пияните мъже скачат. Кръчмарят иска да ме бие. […] Тръгвам. […] Смехът на Бяла Рада
трещи в главата ми, блъска ме в нощта. Предадена от себе си, падам в леглото. Прегръща
ме горещо предчувствие за ужасяващо утре, без опрощение.
Вечерта ме дебне – кучка. Прилича на Бяла Рада.97

Този фрагмент можем да окачествим като езикова игра „създаване на текст въз
основа на един метафоричен образ“. Става дума за завидна игра с езика при

96

В стихотворението „Das ist mein Leid“ Хесе изповядва „мъките на поета“ от безкрайните
превъплъщения, с които се стреми да проникне в най-дълбоката си същност (вж. Димитрова 2007: 64).
97
Текстът е поместен с незначителни съкращения – А. Д.
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“оживяването” на бяла Рада ‘ракия’ – тази фразема навярно е един от най-поетичните
кондензати в българската фразеология.
Естетическата наслада у реципиента от играта със словото в този текст надмогва
дискомфорта от нарушеното табу “алкохолът не е за жени”. Читателят се наслаждава на
словесно изваяните фази на алкохолно опиянение:
o хитруша;
o ризата й повисва, шевицата й избледняла и плитките й са проскубани;
o гърдите й са тежки от надвисване над чашите, от алчния й навик да проверява
сметките;
o бедрата й се люшкат – меки и отпуснати, без трепета на желанието, вече удавено в
чашите;
o дъхът й е лош – на махмурлук.
Естетическо изживяване е дори естественият завършек на фрагмента: ругатнята
кучка към Бяла Рада, превърнала се в кошмар, и към също тъй кошмарната нощ, в която
се е стаило „ужасяващо утре, без опрощение“.
Този фрагмент, за съжаление, е непреводим на немски език, или би могъл да се
преведе, но не и със същия „шоков ефект“, вероятно защото при немското съответствие
Schnaps за ракия отново се сблъскваме с граматичния мъжки род.
Виното като метафора у Кънчева попада в словесните измерения на
опиянението от хармонията със Себе-подобните.
В тази “втора действителност” на духа и душата Кънчева ни потапя с цикъла под
надслов „Душата ми, залята с вино“, посветен на няколко души от шуменския духовен
елит: Георги Узунски, Янаки Манасиев, Богдан Тетовски, Стефан Дамянов,
„дионисиевците, които ме приеха в шуменската бохема“.
Аз-разказвачката в този цикъл е Менадата, която вдига наздравица с кентавъра
Хирон, изпада в екстремни състояния и дори губи себе си:
o стъписана, нещастна, ужасена, възторжена, виеща Менада (вж. „Дионисий от
Божица“);
o Не знаех коя съм – Менада, която мълчи, или Шехерезада, която слуша (вж.
„Дионисий от Безденица“).
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Менадата у Кънчева е жрица от свитата на разноликия Дионисий, опиянен не
само от виното, а и от творческата лудост: той е писател98, поет99, художник100, учен101.
В свитата на този разнолик Дионисий „разговорите [са] непрекипяло вино,
чувството – старо вино, страстта да си в свитата – просто вино“ (вж. „Аз, Менадата“).
Извън свитата, без творческото дръзновение на дионисиевците, Менадата сякаш
се загубва в т.нар. “действителност”, а гласът й отеква безпомощно:
Няма ли кой да ме почерпи с чаша хъс! (вж. „Ден“)

Шуменски читатели, които познават тези свои видни съграждани, биха се
възхитили от кондензираното пресъздаване на тяхната същност, а български читатели
без такива фонови знания просто биха се насладили на великолепната игра на един
Magister ludi с българския език и с българската духовна традиция с тракийско,
древногръцко и римско духовно наследство.
Преводът на този цикъл на немски език обаче отново би бил безнадеждно
начинание с оглед на адресата – немския читател, вероятно предвид неговата нулева
предварителна осведоменост за тези личности, а също и предвид различната немска
духовна традиция.
Две книги от Виолета Кънчева в двуезични издания
(на български и немски език)
(1) „Приказни зодии“ – „Die Sternzeichen: Traum- und Märchenbilder“
За своята книга „Приказни зодии“ Виолета Кънчева бе отличена с наградата на
Шумен за литература през 2009 г.102

98

Дионисий от Безденица […] гримираше времето, отпиваше с жажда, която заразява. Опиянението му
беше разказваческо. Създаваше нови светове, тласкаше те вътре в тях и те заразяваше да търсиш нови
(вж. „Дионисий от Безденица“).
99
Дионисий от Тетово […] прецеждаше глътката-дума, подбрано питие или чаша […] Беше сам и
истински единствено пред белия лист и заедно с една цигулка-ехо, музицираше красота (вж. „Дионисий
от Тетово“).
100
Дионисий от Божица се биеше с духове на врагове – мяташе бутилки с вино през прозореца си […]
размазваше пастели по лицето на девойка от платното, защото вече не го познаваше […] следеше с
жажда всяка извивка на Моделяни и казваше наместо признание в любов – искам да имам свои ученици
(вж. „Дионисий от Божица“).
101
Дионисий от Банишора се разхождаше с ореол от слънце из древния град ... Не можеше да отидеш на
разкопките […], да стъпиш във владенията му, без да повториш сакрално след него: Салве Регина
Динея! […] Накрая уморен от толкова фантазии, Дионисий от Банишора […] разливаше вино и пиеше –
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Двуезичното издание „Приказни зодии“ – „Die Sternzeichen: Traum- und
Märchenbilder“ беше публикувано с любезното съдействие на Съюза на българските
писатели в Шумен.103
Редакцията на преводните текстове, които бяха мое дело, преодоставих на
немската авторка Инга Деор поради нейната билингвална и бикултурна компетентност
– тя владее български език много добре, години наред прекарва по няколко месеца в
България и много добре е опознала българската душевност, история и литературни
традиции.104
(2) „Принцесата от плетения кош“ → „Die Prinzessin von Geflochtenkorb“
Двуезичното издание „Принцесата от плетения кош“ – „Die Prinzessin von
Geflochtenkorb“ беше замислено като помощно средство по художествен превод в
германистичните специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ при ШУ.
През уч. 2012/2013 г. създадох епип от група студенти:
o от специалност „Немска филология“ (ОКС „бакалавър“) – Тина Вълчева, Лора
Тамер, Берна Мустафа и Хюлия Шериф;
o от специалност „Приложна германистика“ (ОКС „бакалавър“) – Севда
Арнаудова;
o от Магистърска програма „Немска филология – Лингвистика и превод“ –
Катерина Станева, Биляна Крумова и Сияна Петкова.
Книгата беше преведена от участничките в екипа под мое ръководство.
В общата редакция освен Каталин Себестиен (по това време лектор от
Германската служба за академичен обмен в Катедрата) се включи студентката от
магистърската програма „Лингвистика и превод“ Снежанка Филева, която се занимава с
преводаческа дейност (вж. Кънчева–Kantscheva 2013)
По-долу са поместени мненията на две от участничките в екипа за книгата и за
превода.

римски бог, и повтаряше в рефрен: Аз ще стигна сърцето на Динея! Салве! (вж. „Дионисий от
Банишора“).
102
Доколкото ми е известно от самата авторка, „Приказни зодии“ е първата книга на шуменски писател,
преведена на немски език – А. Д.
103
На това място държа да отбележа нашата неприятна изненада в момента, когато получихме
изданието, отпечатано в две отделни книжни тела (въпреки, че дизайнът на кориците бе
недвусмислено свидетелство за органичната връзка помежду им) – А. Д.
104
Представяне на проблемни моменти при превода на „Приказни зодии“ - вж. Dimitrova 2008: 26–32.
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Севда Арнаудова („Приложна германистика“):
За мен преводът на книгата за Дозлето беше предизвикателство. Една приказка
има много литературни стилистични фигури. Трудно е да се намери точен превод
на тях. Ако не познаваш достатъчно света на детската приказка в немската
литература, не си никога сигурен, дали въобще ще бъдеш разбран. Освен това
Дозлето е българска приказка с типични за българската традиция бит, герои и
изрази. Не бях сигурна например, как трябва да се преведат кринче, содена питкарозова и с трапчинки, локум и захарни петлета, каче и черга. Не знаех и дали
изрази като прегоряла пъпна връв и цветята кълват капките дъжд изобщо
съществуват на немски. Мисля, че децата навсякъде по света имат богато
въображение, така че ще разберат приказката. (вж. Кънчева–Kantscheva 2013: 5)
Биляна Крумова („НФ – Лингвистика и превод“):
Много изразителен, богат и описателен речник на авторката! – определено беше
удововолствие за мен да превеждам този текст, както и не толкова лесна задачка!
Приказката действително си е предизвикателство, много интересна е – много
образно са представени нещата и човек се пренася много лесно в един свят, където
всичко е възможно :). Прекрасна е приказката! :) (вж. Кънчева–Kantscheva 2013:
5).
Запознавайки се с ИТ и ПТ, студентите изживяват нови измерения на
метафориката у Кънчева след „Приказни зодии“ – „Die Sternzeichen: Traum- und
Märchenbilder“, коментират различни похвати при превода на креативни метафори и
предлагат свои собствени интерпретации.
Проблемни моменти при превода на текстове на Виолета Кънчева
(1)
Проблемни моменти при превода на книгата „Приказни зодии“
Книгата на Виолета Кънчева „Приказни зодии“ може да се впише в жанра
„авторова приказка“. Текстовете на фрагментите в тази книга са поредно свидетелство
за изтънко познаване на българското народно поетическо творчество и на щедрата
словесна съкровищница на българския език. А множеството креативни метафори
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отново предизвикват преводача към отговор на тежкия въпрос „Мизерно заекване – или
мълчание?“ и към търсене на алтернатива.105
Преводът на фрагментите се придържа основно към похватите на т.нар.
„отчуждаващ превод“. Целта е, тези смислообрази и метафори – повечето от които
впрочем необичайни и за българската публика! – да бъдат “преведени” до немския
читател максимално непокътнати или минимално изопачени при „мизерното заекване“
на преводача.
Отделните преводни текстове свидетелстват за прилагането на редица техники
на превода. Така например в преводния текст „Stier“ въз основа на лексикална и
морфосинтактична трансформация са употребени двете сложни думи Pflugtier и
Renntier с общ компонент, който при първата дума може да се елиминира. Целта е
постигане на стегнат израз, а неговият ефект се усилва с помощта на препинателния
знак:
ИТ „Телец“
Телето изостави браздата и хукна. Но то
беше орач, не умееше да препуща (Кънчева
2008: 9).

ПТ „Stier“
Das Kalb ließ die Furche liegen und rannte los.
Aber es war ein Pflug- und kein Renntier!
(Kantscheva 2008: 7)

Внимание заслужава също така мотивацията за избора на Kuhblume като
съответствие на глухарче, предпочетено пред другото потенциално съответствие
Löwenzahn в следните два случая:
(1) ИТ „Телец“
– Искаш ли герданче? – подмами го тревата.
Протегна зелени ръце и метна върху рогата
му наниз от цъфнали глухарчета (Кънчева
2008: 8).

(1) ПТ „Stier“
„Möchtest du eine Halskette?“ lockte es das
Gras und warf mit den grünen Armen auf seine
Hörner einen Kranz blühender Kuhblumen
(Kantscheva 2008: 6).

(2) ИТ „Близнаци“
Луничка върху ливадата е цъфналото
глухарче. И слънцето го белязва по-ярко.
Невинност, която танцува, без да знае, че е
бременна със спомена за корена. (Кънчева
2008: 10)

(2) ПТ „Zwillinge“
Die blühende Kuhblume ist eine Sommersprosse
auf der Wiese. Und die Sonne läßt sie noch heller
glühen: Unschuld, die tanzt, ohne zu wissen, dass
sie schwanger ist mit der Erinnerung an die
Wurzel. (Kantscheva 2008: 8)

105

Представяне на проблемни моменти при превода на „Приказни зодии“ вж. Dimitrova 2008: 26–32.
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Съществителното Kuhblume фигурира в речника на Герхард Варих като синоним
на Löwenzahn (вж. Wahrig 1994 – Kuhblume). Изборът на това съществително за
съответствие на глухарче в ПТ „Stier“ (1) бе продиктуван най-вече от семантичната
съвместимост между Kalb и Kuh, единия компонент в сложната дума Kuhblume.
По подобни съображения Kuhblume е съответствието на глухарче, предпочетено
пред Löwenzahn в ПТ „Zwillinge“ (2), понеже Kuh кореспондира с метафоричното
определение schwanger.
Проблемните моменти при превода на фрагментите от „Приказни зодии“ се
отнасят основно до възпроизвеждане на персонифицирани мъжки респ. женски образи
образи от ИТ, чиито метафорични названия са обусловени от граматичния мъжки, респ.
женски род на съответните съществителни, а техните съответствия в ПТ са
съществителни от ЕЦ с друг граматичен род (подобен е случаят с персонификацията
бяла Рада за ракия в сборника „Душата ми, залята с вино“ – вж. гл. 5.3).
По-долу са приведени три такива онагледяващи примера.
ПРИМЕР I:
ИТ „Овен“ – ПТ „Widder“
Във фрагмента „Овен“ небесната дъга “е” девойка – тази персонификация в
женски образ е обусловена от граматичния женски род на българското съществително
дъга.
Немските съответствия – съществителното Bogen за дъга и сложната дума
Regenbogen за небесна дъга – са от мъжки род. Решението в този случай е „дописване“
на Regenbogen с още една съставна част: -mädchen.
Благодарение на това „дописване“, т.е. на създаването според нормите за
немското словообразуване на оказионализма композит106 Regenbogenmädchen за
конкретния случай, в ПТ „Widder“ става възможно пресъздаването на тази метафора
като женски образ със средствата на ЕЦ.
В този ПТ, както и на редица места в преведената книга“, умишлено е
използвано глаголно време Präteritum с цел съхраняване на приказния елемент:
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Става дума за т.нар. Okkasionalismus респ. Ad-hoc-Kompositum, Gelegenheits-, Augenblicksbildung.
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Тръгне ли да се спуща, дъгата забравя да се
отбие у дома. Не взема сламената шапка,
нито зеления гребен, не се сеща и за шнолата
си.
Боса, тича по облаците, гмурка се под дъжда,
спира само да се изсуши под слънцето.

Das
Regenbogenmädchen
vergaß
beim
Heruntergleiten immer wieder auf einen Sprung nach
Hause zu kommen. Sie hatte weder den Strohhut, noch
den grünen Kamm, noch die Haarspange dabei.
So lief sie barfuß auf den Wolken, schnellte durch den
Regen, blieb nur zum Austrocknen stehen.

Надигнат ли се тревите, да я срешат, не ги Wenn dann die Gräser emporragten, um ihr das Haar
спира:
zu kämmen, weigerte sie sich nicht:
– Забравила съм гребена си.
„Ich habe meinen Kamm vergessen.
(Кънчева 2008: 7)
(Kantscheva 2008: 5)

ПРИМЕР II:
ИТ „Рак“ – ПТ „Krebs“
Аналогичен

е случаят

в ИТ „Рак“

– граматичният

женски

род на

съществителното луна обуславя персонификацията в женски образ.
Поради граматическия мъжки род на немското съответствие Mond за луна,
“спасително” решение за съхраняване на тази образност в преводния текст „Krebs“
отново е употребата на сложна дума със съставна част -mädchen – Mondmädchen.
Впрочем в края на българския фрагмент се появява изразът лунното момиче,
контекстуален синоним за луна, като потвърждение за уместността на тази преводаческа
стратегия. Mondmädchen на съответното място в преводния текст освен като дословен
превод се явява пълно повторение за осъществяване на пряка референция в текстовата
кохезия.
Вятърът я целува, а тя се изплъзва с шепот:
– Вече съм кръгла.
Безветрие – той си поема дъх.
Тогава тя хуква надолу. Съблича облаците,
с които вятърът иска да я наметне. Скача
по върховете на боровете, за да падне без
плясък в реката.
Плува, а вятърът се опитва да я улови за
косите и да я издърпа като удавница.
[…]
– Ето го твоето огледало – друса я за
раменете. […]
Луната сключва тънки ръце около врата
му и увисва на този мост над реката.

Der Wind küsste das Mondmädchen, und sie
entwich ihm flüsternd: „Ich bin schon rund.“
Windstille: der Wind holte Atem.
Da stürzte das Mondmädchen herunter. Sie zog die
Wolken aus, welche ihr der Wind hatte überwerfen
wollen, sprang auf die Kiefernwipfeln und fiel
lautlos in den Fluss.
Nun schwamm sie schon, und der Wind versuchte
sie an den Haaren zu fangen und sie wie eine
Ertrunkene zu ziehen. […]
„Hier, dein Spiegel“, schüttelte er ihr die Schultern.
[…]
Das Mondmädchen umschlang seinen Hals mit
dünnen Armen und hing nun auf dieser Brücke über
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dem Fluss.
Оглежда се притихнала. Отдолу я гледа Still geworden, sah sie sich in dem Wasserspiegel.
влюбено момиче, което очаква подарък. Von unten sah zu ihr ein verliebtes Mädchen hinauf,
(Кънчева 2008: 12)
in Erwartung eines Geschenks.
(Kantscheva 2008: 10)

Пример III:
ИТ „Риби“ – ПТ „Fische”
По-сложен изглежда случаят с превода на началните редове във фрагмента
„Риби“, където се наблюдава персонификация и семантична съвместимост: облакът “е”
собственик на лунно ранчо, с кръгъл корем и мустаци, а сянката “е” скитница, която се
опитва да стане стопанка (се разшета).
Кохезията на ИТ съдържа частично повторение лунно ранчо – ранчо, а също и
ханче като контекстуален синоним.
Немското лексикално съответствие Wolke за облак е от женски род, поради това
не може да има семантична компатибилност с немското название за мустаци.
Подобна липса на семантична компатибилност има между нем. Schatten,
съществително от мъжки род, като съответствие за сянка, и глаголното действие
разшета се.
Понеже облак в ИТ не се явява съществен смислообраз, в ПТ „Fische” се
използва немската дума Wolke без модификации, а в резултат на генерализация като
съответствие за мустаци се появява словосъчетанието das runde Gesicht (бълг.
„кръглото лице“). То кореспондира с der flaumige Bauch (бълг. „пухкав корем“) –
експресивизация за кръглия корем. Допълнителен мотив за избора на прилагателното
flaumig в немското словосъчетание е частичното повторение, което се получава при
употребата на flaumweiche Decke като съответствие за дебел юрган.
При пресъздаването на образа на сянката в ПТ се прилага генерализация: като
съответствие за скитница е избрано съществителното der Obdachlose – бълг.
„бездомникът“, досл. „човек без покрив“. При превода на фразата паднала вече върху
ранчото от същото изречение за съответствие на ранчо умишлено е употребено
съществителното Dach (бълг. „покрив“) като метонимия от вида „pars pro toto“: Dach
des Mondhäuschens. По този начин се получава компенсираща словесна игра въз основа
на частично повторение: der Obdachlose – Dach des Mondhäuschens.
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В ПТ е приложена също семантична трансформация: като съответствие за
глагола се разшета е избрано словосъчетанието begann Pläne zu schmieden (бълг.
„започна да кове планове“).
Немските

съответствията

за

ранчо

в

ПТ

представляват

елементи

от

номинативната верига ein kleines Mondhaus – Mondrancho – Mondhäuschen – Gasthaus –
Haus.
Дебел юрган, натъпкана със сънища
Ein zuckriges Gähnen – ein Kissen, mit Träumen
възглавница, захарна прозявка, облакът vollgestopft – eine flaumweiche Decke: die Wolke
расте и проспива всичко, дори шумното wurde immer größer im Schlaf, im Schlaf
завръщане на деня.
versäumte sie alles, selbst die Ruckkehr des
lärmenden Tages.
В просъница научи, че е наследил лунно
Im Schlummer erfuhr sie, dass sie ein kleines
ранчо.
Mondhaus, einen Mondrancho, geerbt hatte.
Скоро
конете-облаци
избягаха,
Bald darauf rannten die Wolkenpferde davon,
подивели, без ездач. Вулканична пепел verwildert, ohne Reiter. Die feuerspeiende
покри всичко и най-обилно кръглия корем Abendsonne bestreute mit ihrer Asche alles, auch
и мустаците на собственика.
den flaumigen Bauch und das runde Gesicht der
Mondrancho-Inhaberin.
Паднала вече върху ранчото, сянкатаAufs Dach des Mondhäuschens gefallen, begann
скитница се разшета.
der Wolkenschatten, der Obdachlose, Pläne zu
schmieden:
– Да отворим ханче „При облака”,
„Lasst uns hier das Gasthaus Zur Wolke
коктейл „Облак” – заразена от прозявка тя errichten... den Gästen den Wolken-Cocktail als
промърмори:
люлеещ
се
стол, Spezialität des Hauses anbieten“, murmelte er, von
изпаряване... точка – падна в изнемога einem Gähnen angesteckt, „ein Schaukelstuhl...
сянката.
Verdunstung... Punkt...“ Nun schwanden dem
(Кънчева 2008: 25)
Schatten die Kräfte und er fiel nieder.
(Kantscheva 2008: 23)

(2)
Проблемни моменти при превода на книгата „Принцесата от плетения кош“
Книгата е структурирана в отделни глави, всяка от които е озаглавена с ред от
популярната (поне в миналото) българска детска броилка „Едно малко Дозле“.
При възпроизвеждането на редовете на тази забавна безсмислица със средствата
на ЕЦ започват “мъките” на преводача и неговото „мизерно заекване“.
Надеждата, че броилката за Дозлето все пак не е непреводима, е свързана с
наличието на такъв феномен – безсмислени детски римушки броилки – и в немската
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култура, благодарение на което възприемането на българската “безсмислица” би било
невъзпрепятствано.
По-долу са поместени броилката за Дозлето и немският превод107:
Детска броилка „Едно малко Дозле“
Едно малко Дозле, Дозле,
на търкало лопале лопаличко
Чичи ричи песен пее,
лозе пази кошнички

Der unsinnige Fingerabzählreim „Dossel“
Ein kleiner Dossel, Dossel,
hämmerte an einem Rädchen,
Spatzen zwitschern, singen Liedchen,
Vogelscheuchen hüten Körbchen

По тази причина при първата поява на броилката в ИТ, в преводния текст е
пояснено, че става дума за такива безсмислени детски стихчета:
В ухото ми зажужа: „Едно малко Дозле, In meinem Ohr summte der unsinnige
Дозле, на търкало лопале лопаличко...“.
Abzählreim: „Ein kleiner Dossel, Dossel,
hämmerte an einem Rädchen...“
Още не бях чула „Чичи ричи песен пее, лозе Bevor ich den Rest des Reimes – „Spatzen
пази кошнички.“ и калинката отлетя. (с. 8)
zwitschern, singen Liedchen, Vogelscheuchen
hüten Körbchen“ – hörte, war der Marienkäfer
weggeflogen. (с. 9)

Веднага след това място в ИТ се разбира, че броилката е изречена от самото
Дозле, което също се появява за пръв път в повествованието.
При превода на описанието на Дозлето – колкото палец и този палчо –
направихме справка в немския текст на приказката за Палечко; избрани съответствия в
ПТ са daumengroß и dieser Daumendick (с. 8 и сл.).
При превода на репликата на героинята към персонифицираната калинка също се
наложи справка с немски лексикони. Оказа се, че такова “наричане” съшествува и в
немската култура. От подобен немски израз заимствахме Marienwürmchen като синоним
за Marienkäfer.
Освен това семантичната съвместимост в ИТ между персонифицираната калинка
и лакирано е възможна въз основа на асоциацията с образ на девойка с лакирани нокти.
Двете немски съответствия обаче не са от женски род и предизвикването на такава
представа е невъзможно. Ето защо се наложи “дописване” в преводния текст, където
съответствие за лакирано е изразът mit seinen glänzenden geöffneten Deckflügeln:
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Преводът на броилката е мой, което не е отбелязано в публикуваното издание – А. Д.
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Калинка ме полази.
Заговорих й:
– Хвръкни, хвръкни, калинке, кажи ми къде
ще отлетя.
Тя лакирано ми се усмихна и мълчаливо
отлетя.(с. 8)

Ein Marienkäfer kroch auf meine Haut. Ich sprach
zu ihm:
„Marienwürmchen fliege weg, zeig mir, wohin ich
fliegen werd.“
Er lächelte mich mit seinen glänzenden geöffneten
Deckflügeln an und flog lautlos davon. (с. 9)

Заглавието на книгата създава очакване за приказен текст, ето защо първата
глава в преводния текст започва с формулировка, обичайна за немските приказки:
Веднъж бях принцесата от плетения кош.
(с. 8)

Es war einmal eine Prinzessin – die Prinzessin
von Geflochtenkorb, und das war ich. (с. 9)

Още във второто изречение Кънчева измъква от бездънната ракла на словесното
си богатство разгърната метафора: плетеният кош е
с малка извита кобиличка – ръка, която се мята на рамо, а кошът увисва – раница (с. 8).

При превода на това място приложихме комбинация от два похвата, посочени у
Нюмарк – „възпроизвеждане на същия образ“ и „преобразуване на метафората в
сравнение“ (вж. гл. II. 5.1):
mit einem kleinen gebogenen Halbhenkel – eine Hand, die man auf die Schulter wirft, und der
Korb hängt dann wie ein Rucksack hinunter (с. 9).

Тук следва да се отбележи, че като основни техники при избора на съответствия
в ПТ за необичайни метафори от ИТ се откроиха:
1. дословен превод (възпроизвеждане на същия образ);
2. употреба на сравнения;
3. комбинация от тези два похвата.
Прилагане на похват „метафора в ИТ – дословен превод в ПТ“ – примери:
№
1.
2.

3.

ИТ
Долът е сухо дърво, обърнато към
небето. (с. 25)
Дините, кръгли и шарени – оголени души
срещу слънцето.
А пъпешите – пукнати усмивки, миришат
на лято. (с. 38)
Тичах, малка пеперуда, която се бои за

ПТ
Das Tal ist ein trockener Baum mit Blick gen
Himmel. (с. 25)
Die runden und bunten Wassermelonen sind
entblößte Seelen unter der Sonne.
Und die Zuckermelonen sind ein aufgeplatztes
Lächeln und riechen nach Sommer. (с. 39)
Ich rannte: ein kleiner Schmetterling, der um
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4.
5.

6.

7.

крилцата си, дано останат сухи.
(с. 26)
Само баба умее да прави такава содена
питка – румена, с трапчинки (с. 34)
Денят се търкулва през глава и спира да
си почине на баира. […]
Денят се е свил в скута на баира и спи.
Косите му са бакърени.
(с. 38)
Прозорците са с потни чела и рамките им
са пригладени перчеми.
Дебела и шарена, чергата дреме.
Прагът мърка. Вечерта е вятър, който
чука по вратата. (с. 38)
Въртележката – влажно носле срещу
вятъра, усеща миризмата на панаира.
(с. 40)

seine Flügel fürchtet und hofft, dass sie trocken
bleiben. (с. 27)
Nur Oma kann so ein Fladenbrot machen –
rosig, mit Grübchen. (с. 35)
Der Tag rollt Hals über Kopf und bleibt am
Hügel stehen, um sich auszuruhen. […]
Der Tag liegt zusammengerollt im Schoß des
Hügels und schläft. Seine Haare haben eine
Kupferfarbe. (с. 39)
Die Fenster sind mit verschwitzten Stirnen
versehen und ihre Rahmen mit geglätteten
Tollen. Die Matte döst, dick und bunt.
Die Schwelle schnurrt. Der Abend ist ein Wind,
der an die Tür klopft. (с. 39)
Das Karussell ist ein feuchtes Näschen gegen
den Wind, den Duft des Jahrmarktes
schnuppernd. (с. 41)

Прилагане на похват „метафора в ИТ – сравнение в ПТ“ – примери:
№
1.

2.

3.

ИТ
Когато обрасне буйно с треви и бурени,
колкото храсти, [долът] е ухо, долепено до
земята – слуша и предрича бури,
дъждове и стихии. (с. 24)
Колибата, клепнали уши на покорно куче,
пази бостана.
(с. 38)
Леглото ми е захарен памук, потъвам.
(с. 40)

ПТ
Das üppige Wachstum von Kräutern und Gräsern
lässt [das Tal] einem Ohr ähneln, das, an der
Erde geklebt, Töne hört und erkennt und Stürme,
Regen und Gewitter prophezeit. (с. 25)
Die Hütte, die das Melonenfeld beschützt, ist wie
die hängenden Ohren eines gehorsamen Hundes.
(с. 39)
Mein Bett ist wie Zuckerwatte, ich versinke.
(с. 41)

Чрез употреба на сравнения в ПТ като съответствия за метафори в ИТ наистина
се постигна по-слабо шоково въздействие върху реципиентите от приемната култура. В
противен случай обаче ПТ би станал съвсем непрозирен и естетическата наслада би
могла да се превърне за немските реципиенти в естетическо напрежение при вникване в
чудатите образи – чудати впрочем в немалко случаи и за българския читател! А при
положение, че книгата на Кънчева изобилства с такива образи, възниква опасност тези
непрестанни напъни да доведат до чувство на досада – и в крайна сметка, до захвърляне
на книгата недочетена.
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Прилагане на похват
„метафора в ИТ – комбинация от дословен превод и сравнение в ПТ“
Комбинацията от дословен превод и сравнение се среща в ПТ предимно на
места, където става дума за съответствия на две необичайни метафори в ИТ, употребени
в съседство, например:
№
1.

2.

3.

ИТ
Дънер, с дълга зелена брада от набола
трева, примамваше – столче.
Седнах и се свих – прилепнала гъбка.
(с. 8)
А сокът беше искряща капка,
излята в седефена чашка – напръстник.
(с. 10)
Жълт перчем е топлата пара и се вие над
паницата и се гони с вятъра.
(с. 52)

ПТ
Ein Baumstumpf mit einem langen grünen
Grasbart lockte mich, einem Stühlchen gleich.
Ich setzte mich hin und bückte mich: ein
Pilzchen, ihm auf der Haut klebend... (с. 9)
Und der Saft war ein funkelnder Tropfen,
eingeschenkt in ein Perlmuttässchen, einem
Fingerhut ähnlich. (с. 11)
Der warme Dampf ist wie ein gelber
Haarschopf, er schlängelt sich über der Schüssel
und läuft um die Wette mit dem Wind. (с. 53)

От приведените по-долу три примера
o в първия случай в ПТ е направена морфосинтактична трансформация;
o при втория случай става дума за словесна игра с частите на сложна дума в ИТ лайкучка – лае, именно вербалната фраза е елиминирана при превода;
o в третия случай елиминацията на метафората пазвата от ИТ е комбинирана с
неутрализация при превода на пъхахме се (ИТ) с wir gingen (ПТ).
Впрочем, по принцип само в редки случаи прилагахме в ПТ похват
„елиминация“.
№
1.

2.

3.

ИТ
Дозлето настигна Охльо. Не знам какво
си казаха, не чух. Палчо ме задържа.
Ние се спуснахме по улейчето като по
пързалка
(с. 10).
Баба и леля […] търсят най-едрата
лайкучка. А тя не само не лае, ами
разцъфтяла в луда усмивка, подканва:
„Ето ме. Откъсни ме. Ако искаш,
порадвай ми се!“ (с. 24)
Пъхахме се все по-дълбоко в пазвата на

ПТ
Der Dossel holte die Schnecke ein. Ich konnte
ihren Wortwechsel nicht vernehmen, ø aber dann
gingen wir doch zur Schnecke zu Besuch, auf der
Fühlerrinne
wie
auf
einer
Rutschbahn
herabgleitend. (с. 11)
Oma und die Tante […] suchen nach den größten
Kamillenpflanzen. Und sie ø, in einem wilden
Lächeln erblüht, fordern auf:
„Hier sind wir, pflück uns ab. Wenn du Lust hast,
genieße uns!“ (с. 25)
Wir gingen immer tiefer ø in den Wald hinein.
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гората. (с. 44).

(с. 45)

Проблемен момент беше възпроизвеждането на образа на Белята, който в ИТ се
припокрива с образа на млада циганка, предлагаща различни изкушения на малкото
момиче – това място от ИТ наподобява местата от приказката за Снежанка, когато злата
мащеха й предлага различни отровни предмети.
Преводът вероятно не е успял да постигне такова припокриване на двата образа,
отново поради разликата на граматичните родове на избраните съответствия, der
Schabernack и eine junge Zigeunerin:
Изведнъж усещам, че Белята се приближава,
скрита в дисагите на млада циганка.
Ето, спира пред нашата порта, наднича през
тарабите и подвиква:
– Ела насам, моменце. Ще ти продам бели
лъжици.
– Имаме си – обръщам й гръб.
– Виж какви хубави гребенчета – подмамва ме
тя.
– Гребенчета, като гребенчета, имам си – все
стоя гърбом и си шепна:
„Отивай си, Беля такава!“
(с. 20)

Auf einmal spüre ich, dass der Schabernack sich
nähert, versteckt in dem Felleisen einer jungen
Zigeunerin. Nun bleibt sie vor unserer Pforte
stehen, späht durch die Zaunlatten und schreit:
„Komm her, Mädchen. Ich verkaufe dir weiße
Löffel.“
„Solche haben wir“, drehe ich ihr den Rücken zu.
„Schau mal die schönen Kämmchen“, lockt sie
mich.
„Kämmchen wie Kämmchen, solche hab ich“,
stehe ich immer noch mit dem Rücken zu ihr und
flüstere zu mir selbst: „Geh weg, du
Schabernack!” (с. 21)

Още един проблемен момент беше възпроизвеждането на оживения пазар,
сравнен в ИТ със стар циганин продавач, който шумно предлага и хвали стоката си –
типичен образ в българския бит от близкото минало.
Присъствието на такъв образ обаче не е типично за немската култура, нито за
немските пазари, където производителите на различни продукти кротко стоят зад
щандовете. Ето защо не можем да бъдем сигурни, че ПТ на това място има същото
въздействие като ИТ.
Пазарът прилича на стар циганин - шумен и
весел, разгорещен и разгърден.
Крещи с пълно гърло: Насам, насам на
хубавата стока. (с. 32)

Der Markt ähnelt einem alten Zigeuner – laut und
heiter, leidenschaftlich und mit entblößter Brust.
Er schreit sich die Kehle aus dem Hals: Hier, hier
ist die gute Ware. (с. 33)

Затруднения при превода се появиха в още два случая: при избора на
съответствия за компост и за Чамкория. Наложи да помоля Кънчева за пояснение, тъй
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като думата компост липсваше в тълковните речници, а местността Чамкория се
намира твърде далече от местата, където писателката е прекарала детството си.108
За компост в ИТ приложихме транслитериране, понеже явно ставаше дума за
безеквивалентна лексика.
Баба поръсва в тиквата с шепа ошав и
омайва съседите с вълшебната дума
компос. […]
В меката сладост на тиквата всеки търсеше
ушенце ябълка, костилка от черешка,
сбърчен нос на сливка. Тази захарна
смешка баба наричаше важно компос.
(с. 52; 54)

Oma bestreut den Kürbis mit einer Handvoll
Dörrobst und bezauberte die Nachbarn mit dem
Zauberwort Kompos. […]
In der weichen Süße des Kürbisses suchte jeder ein
Apfelöhrchen, den Kern eines Kirschleins, die
runzlige Nase eines Pfläumchens. Diesen
Zuckerscherz nannte Oma wichtigtuerisch Kompos.
(с. 53; 55)

Оказа се, че думата Чамкория наистина е употребена не като топоним, а със
значение ‘акациева гора’ и проблемът беше разрешен с избор на съответствие от ЕЦ с
това значение:
Сборът е до Чамкория. (с. 40)

Der Jahrmarkt ist am Akazienwald. (с. 41)

Последната глава на книгата, „Без Дозлето“, е малко тъжна, като края на
детството на всеки човек. Там изживяваме раздялата на малкото момиче с Дозлето:
Дозлето с нахлупена шапка, с тежка от спомени кошничка се препъва самотно по своя път,
раменцата му се повдигат, значи плаче. Потъва в гората, без да се обърне. (с. 62)

Дозлето си отива – но не се сбогува, и разбираме защо: след много години друга
“принцеса”, внучката, си бъбри с него, „и така... до безкрайност“ (с. 62). На това място
си спомняме „Приказка без край“ на Михаел Енде.
Книгата завършва с една чудесна метафора:
А под [дъгата] блъсвам спомена. Той няма плитки, но прилича на мен. (с. 62)

За щастие, Erinnerung, немското съответствие на спомен, е от женски род и
спомага за изграждането на метафоричния образ в преводния текст:

108

Чамкория е старото име на зимния курорт Боровец по северните склонове на Рила планина, а Кънчева
е прекарала детството си в Североизточна България, където няма местност с такова име – А. Д.
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Und unter den Regenbogen stoße ich nun die Erinnerung. Sie hat keine Zöpfe, doch sie
gleicht mir. (с. 63)
*
От прегледа на “поетичната проза” на Кънчева проличава тайната на нейната
“магия”: тя пощипва от езиковата къделя всевъзможни думи, точи шарени нишки от
тях, намотава от нишките кълбо метафори и го търкулва из лабиринта на текста към
душата на читателя.109

109

Това метафорично определение на майсторството на Кънчева е отчасти компилация въз основа на
нейни поетични изрази – А. Д.
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6. Словесни игри и превод
В художествената литература словесните игри (СИ), наред с креативните
метафори, са един от източниците на естетическа наслада, в които се проявява
лудическата функция на езика като „разновидност на естетическата функция; тя е
периферна в езика, но може да стане основна, водеща в някои жанрове на ХС
[художествения стил]“ (вж. Цонева 2002: 22). Най-вече вицове и афоризми са такива
текстови жанрове с доминираща игрова езикова функция, а в тях често пъти се срещат
СИ.
Както

стихотворенията, креативни

метафори, говорещи имена, така и

непреводимите в редица случаи СИ в ИТ са сред аргументите на застъпниците на
схващането за непреводимост.
Немалко от споменатите по-горе вицове и афоризми при превода губят своята
ефективност, когато тя се дължи на СИ, непреводими по една или друга причина (вж.
Димова 2000а; Dimova 2001; Димова 2006).
Но също и в случаи със СИ в художествени ИТ, чиято преводимост е
проблематична, ПТ нерядко “мълчат” или “заекват мизерно”.
6.1 Езикова игра и словесна игра – очертаване на понятията
За по-ясно очертаване на понятието словесна игра (нем. Wortspiel110) е уместно
неговото донякъде условно разграничаване от езикова игра (нем. Sprachspiel) по два
признака: процесуалност и статичност.
Изхождайки от значението на игра ‘свободно действие’ и с позоваване на Лудвиг
Витгенщайн по признак процесуалност можем да определим езиковата игра, т.е.
играта с езиковите норми и механизми в процесите съчиняване, превеждане и
четене на текст. Витгенщайн употребява термина Sprachspiel и определя говоренето на
езика като „част от дейност или от форма на живот“. Като езикови игри в този смисъл
той посочва съчиняване и четене на разказ, както и съчиняване и разказване на виц (вж.
Витгенщайн 1988: 151 и сл., §23).

110

Клаус Детеринг посочва редица немски терминологични названия за Wortspiel: Sprachspiel,
Sprachspielerei, Sprachscherz, Sprachwitz, Sprachspaß, Sprachhumor и аналогично съставени композити с
първа непосредствена съставяща Wort- (срв. Detering 1983: 221).
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Един пример за изследване на езиковата игра като макростилистичен елемент е
изследването на Уда Шестаг (Schestag 1997) „Sprachspiel als Lebensform“ върху
структурни особености на прозата на Елфриде Йелинек. Част от заглавието на това
изследване е явна препратка към теорията на Витгенщайн.
Въз основа на значението на игра ‘инструмент; средство’, отново опирайки се на
австрийския философ, по признак статичност можем да окачествим като СИ
употребените в конкретен текст думи и изрази.
В такъв случай бихме могли да разглеждаме образуванието текст като СИ в
най-широк смисъл.
Мнозина изследователи поставят под въпрос смисъла и възможностите за
класифицирането на СИ въз основа на относително единни критерии. Някои от тях се
опасяват от „сковаването на пъстрото разнообразие на игривата фантазия в оковите на
лингвистичната терминология“ (срв. Grassegger 1985: 32). Други посочват размитата
граница между отделни видове като проблем при тяхното класифициране (срв.
Riesel/Schendels 1975: 257). Още тук можем да отбележим, че – най-общо казано – става
дума най-вече за СИ въз основа на полисемия, омонимия и паронимия .
Краткият диахронен преглед на схващанията за словесната игра е представен подолу въз основа на изследването на Кристиан Вагенкнехт върху този феномен у Карл
Краус (вж. Димитрова 2007, срв. Wagenknecht 1965).
Терминът Wortspiel е употребен – доколкото е известно – за пръв път от Георг
Филип Харсдьорфер111, който причислява към „леките, небудещи размисъл“ игри с
букви, срички и думи основно „Letterwächsel“ и „Wortgrifflein“ – става въпрос за
aнаграма и логогриф.
Под анаграма се разбира игрово образуване на нова дума чрез разместване на
букви или срички в дадена дума. Особен вид анаграма е палиндром – там новата дума е
съставена от буквите на дадената дума в обратен ред (вж. гл. II.1.2).
Като логогриф можем да разглеждаме „надграждащата игра“ (Aufbauspiel), с
образуване на две или повече думи чрез последователно натрупване на звукове.

В българския език също има редица синоними: игра на думи респ. игрословица, езикова игра, каламбур и
пр. Тук се употребява терминът словесна игра (вж. Димитрова 2007).
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Немските просвещенци ограничават понятието Wortspiel в областта на
парономазията, проявявайки явно пренебрежение към СИ: за Готшед повечето
игрословици са „само голословици“, а за Лесинг – „срам за поета“ (все пак той
изключва случаите, когато служат за езиков портрет на „прости люде“ – срв.
Wagenknecht 1965: 10).
“Игриво”

настроените

романтици

правят

опити

да

се

преборят

с

неблагоприятното мнение за СИ – Бернхарди например я определя като „музикалнопоетична езикова фигура“ (срв. Wagenknecht 1965: 11).
През XIX век определенията на СИ остават в областта на полисемията,
омонимита и паронимията.
От началото на ХХ век заслужава да отбележим името на Едуард Екхарт, който
разграничава смислова игра и чиста звукова игра. Спецификата на “закачката” в СИ
според него се дължи на еднакво звучене на две или повече думи, които изразяват две
различни понятия в някаква връзка помежду им. Формалното сходство на думите в СИ
той степенува по следния начин: пълна омонимия, омофония, омография, прилика на
две или повече словоформи (срв. Wagenknecht 1965: 12).
Повечето изследователи от ХХ век се придържат към дефиницията на Лудгер
Фит от 1931, който лаконично определя словесната игра като „еднакво или сходно
звучене при различен смисъл“ (срв. Тęcza 1997: 5).
Приемственост

на тази

дефиниция откриваме в най-често

цитираната

монография от Ханс Вайс „Spiel mit Worten. Deutsche Sprachspielereien“ (1942, II изд.
1976). Неговата класификация включва две категории:
(1) Wortwitz („словесно остроумие“) – въз основа на паронимия: става въпрос за
смисъл, различен и често противоположен на първоначалния, който се дължи на
лека промяна на дадена дума чрез смяна на една или повече букви, както и чрез
удвояване, прибавяне, отстраняване или разместване на букви (срв. Grassegger
1985: 24)
(2) Witzwort („остроумно слово“) – въз основа на полисемия, омонимия и
омофония.

111

В античната реторика намираме за Wortspiel отчасти припокриващите се по значение съответствия
annominatio и ambiguum, понеже те не обхващат всичко, което на немски език се обозначава с Wortspiel,
освен това обхващат не само СИ.
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Вижданията за СИ през ХХ век се разширяват главно в прагмалингвистичен и
психологически аспект – като важни нейни белези се посочват нестандартност,
намерение на продуцента на текста112 и цел на изказването.
От значение за по-нататъшните класификации на СИ е тази на Кристиан
Вагенкнехт. Опирайки се на схващането на Бернхарди за „две еднакво звучащи езикови
сфери“, той определя такъв вид езикови знаци като „семантично акцентирани“ и въз
основа на това „семантично акцентиране“ разграничава СИ от играта със звуци
(Klangspiel), която не е „семантично акцентирана“113.
Отправна точка на класификацията на Вагенкнехт (срв. Wagenknecht 1965: 21 и
сл.) е вербалната игра (verbales Spiel) като по-общо понятие, включващо СИ и сродни на
нея стилистични фигури. Той отграничава два вида СИ – вертикална и хоризонтална
(vertikales WS; horizontales WS).
Вертикалната словесна игра включва 1 речев знак, който може да има същата
форма както езиковия знак в три случая:
1. Amphibolie: Пълна формална еднаквост на езиковия и речевия знак (напр. Kabinett
– Kabinett).
Тук явно става дума за полисемия и омонимия.
2. Interferenz: Формално сходство на речев и езиков знак (напр. Nazirener –
Nazarener) – в случаи, когато речевият знак съдържа някои графеми респ. фонеми,
различни от тези в езиковия знак.
Тук явно става дума за паронимия, омофония или омография. Когато речевият знак
съдържа същите графеми/фонеми, но в променена последователност, явно се касае за
анаграма респ. палиндром.
3. Kontaminatio: Пълна формална еднаквост на част от езиковия и речевия знак
(напр. Blutrotbuch – blutrot).
Хоризонталната СИ включва най-малко 2 речеви знака. Отграничени са 2 случая:
1. Klang-Wortspiel: Субморфемна еднаквост на езиковите знаци (напр. Gott – Goethe)
2. Variations-Wortspiel: Частична (или пълна) морфемна еднаквост на езиковите
112

В. Менцел обръща внимание на интенцията, но и на креативността на говорещия/пишещия при
употребата на СИ: „игрите с езика са процеси на креативно речевото поведение“ (срв. Menzel 1974: 16).
113
Игра със звуци например са пълнозвучни или частични рими (срв. Wagenknecht 1965: 17 и сл.).
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знаци (напр. bringen – umbringen).
Бернхард Совински посочва в „Deutsche Stilistik“ (1973) т.нар. figura etymologica
като предтеча на СИ. Той употребява термина Wortspiel и синонима Wortwitz и очертава
игровата характеристика: „родството в звука се преплита с чуждостта в значението“.
Според него
същинска и най-често срещана форма на СИ е комичното респ. ироничното изменение на
дадена дума или устойчиво словосъчетание (например пословица, цитат, заглавие на
книга и пр.) с цел постигане на нов, често противоположен смисъл“ (срв. Sowinski 1973:
317).

Совински, подобно на Ризел и Шенделс, разглежда СИ в по-голям диапазон,
причислявайки към нея употреба на контаминация, парономазия, частично комично
изменение на думата със сходни по звучене срички, оказионални композити със замяна
на едната съставяща с противоположна по значение съставка, комична трансформация
на фраземи и изречения. В тези случаи става дума и за стилистичните фигури парадокс,
оксиморон, contradictio in adjecto, зевгма, катахреза, ирония и пародия. Като СИ са
разгледани също омоними и полисеми114, както и двусмислици115 в хумористични и
сатирични творби.
Волфганг Флайшер, Георг Михел и Гюнтер Щарке също застъпват по-широко
гледище

за

СИ

в

„Stilistik

der

deutschen

Gegenwartssprache“.

Според

тях

предназначението на СИ е да подбужда към размисъл за човешкото поведение. Те я
определят като
общо обозначение на многобройни възможности за постигане на хумористично, комично,
сатирично въздействие чрез употреба на полисемия, омонимия и вариране на езикови
изрази (срв. Fleischer/Michel/Starke 1996: 268).

Подобно

на

Совински,

авторите

причисляват

към

СИ

контаминация,

парономазия и различни случаи на двусмислица.

114

Совински привежда като пример многозначността на Spitze: 1. Spitze (дантела) и 2. Spitze (‘острие’, в
пряко и прен. значение) при описанието на пруските митничари в „Германия. Зимна приказка“ на Хайне
(срв.. Sowinski 1973: 317).
115
Примери за двусмислица се съдържат във вицове – често под формата на каламбур, шеговити въпроси
и пр. (срв. Sowinski 1973: 317).
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Ризел и Шенделс разграничават в „Deutsche Stilistik“ (1975) три групи
стилистични средства в служба на хумора и сатирата: Wortwitz („словесна шега“),
Wortverbindungen mit Überraschungs- bzw. Verfremdungseffekt („словосъчетания с ефект
на изненада, респ. остранение“) и Stilbruch („нарушаване на стила“).
Първата група включва езикови средства, обособени в две подгрупи:
Doppelsinn116 и Wortspiel117.
Втората група обхваща езиково-стилистични средства в служба на хумора и
сатирата, но и с цел акцентиране върху изказването и/или впечатляване на реципиента.
Тук принадлежат съчетания от привидно несъвместими думи, изрази и изречения:
оксиморон, зевгма, Schlagsatz (шокиращо изречение)118, Falschkoppelung (неправилно
свързване)119.
Третата група обхваща макростилистични явления. Тук става дума за
несъответствие между форма и съдържание на изказването, а словесната игра е
изградена също върху лексика и фразеология, но в по-голямо игрово пространство на
цели изречения или отрязъци от текста. Решаваща роля има иронията, както и
интонацията на изречението (срв. Riesel/Schendels 1975: 258 и сл.).
Други схващания за СИ в руското езикознание (Т. А. Гридина, Е. А. Земская, В.
З. Санников) и у български езиковеди (Л. Андрейчин, Ст. Брезински М. Виденов, Кр.
Стоянов и на и др.) са представени от Лиляна Цонева в „Езиковата игра в съвременната
публицистика“ (2002).
116

Според Ризел и Шенделс двусмислицата възниква въз основа на полисемия и омонимия на лексеми и
фраземи. Цел на “закачката” при двусмислицата е двояко разбиране на съответния контекст от страна
на реципиента. Тя се употребява в народното творчество, гатанки, анекдотични въпроси, също и в
разговорната реч.
Двете авторки посочват като примери шеги на Тил Ойленшпигел, комедиите на Й. Н. Нестрой, моменти
от „Майка Кураж и нейните синове“ на Брехт, както и цитата с многозначността на Spitze от „Германия.
Зимна приказка“ на Хайне, приведен и от Совински (срв. Riesel/Schendels 1975: 255)
117
При игрословието става дума за „фонетични сходства на две различни думи“, подобно на
хоризонталната СИ у Вагенкнехт. Двете думи се свързват чрез: фонетична промяна, вариране в
словообразуването, контаминация (например famillionär у Хайне), игра с лексикалните елементи на
дадено устойчиво словосъчетание и „други начини“ (срв. Riesel/Schendels 1975: 257).
118
Ефектът на шокиращото изречение е в неговата неочаквана поява след едно изречение (или няколко
изречения) и в “разгромяването” на неговото (тяхното) съдържание.
119
В този случай също наблюдаваме привидно абсурдно съчетание въз основа на метонимична връзка;
подобно на клишираните метафори, експресивното му въздействие избледнява при приемане в узуса
(срв. Riesel/Schendels 1975: 261).
Авторките привеждат като пример израза gebildete Umgangssprache – бълг. дословно: образован
разговорен език. Фразата всъщност обозначава разговорния стил на образованото съсловие
(Umgangssprache der Gebildeten).
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От направения преглед проличава сходството на вижданията на руските и
българските изследователи с гореизложените концепции на немските изследователи за
Wortspiel. В различните определения намират място:
o креативността и стремежът към определено естетическо въздействие – според
Гридина (Цонева 2002: 14);
o 2 измерения на СИ – балагурство и острословие у Земская (Цонева 2002: 28)120;
o необичайното използване на езиковите средства, заложено в съзнателното
“манипулиране” на езика; отклонението от езиковата норма; езиковият
експеримент (вж. Санников 1999: 13; 32 и сл.).
По въпроса за терминологията – езикова игра или речева игра – са приведени
аргументи в полза и на двата термина. От една страна, речевата природа на този
феномен е безспорна – той е „форма на речево поведение“. От друга страна, необходима
предпоставка за играта със словото е „владеенето на системата на езика и неговите
норми, което позволява да се осъзнават отклоненията от нормите” (според Гридина –
вж. Цонева 2002: 17).
Като основна функция на езиковата игра Гридина посочва евристичната
функция. Според Санников (1999: 26; 32 и сл.) основни функции на езиковата шега
(языковая шутка) са: езиковотворческа, развлекателна, маскировъчна и езиковоекспериментална.
Съпоставителното изследване на Цонева (2002) върху български и руски
материали

визира

каламбури,

оказионализми,

метафори,

текстова

синонимия,

фразеологични игри, игри с чужди думи, с цитати и графични игри.
Тук – подобно на схващането на Флайшер, Михел и Щарке, Ризел и Шенделс,
Совински, Санников и др. – се застъпва по-широко виждане за СИ.
Ако все пак се опитаме да “задушим” игрословната фантазия в класификация, с
оглед на неразривната връзка между език и култ ура бихме могли да да отнесем
основните проявления на СИ към игровите типове у Роже Кайоа (Caillois 1964).

120

Земская обозначава с балагурство случаите, „когато смешно е всичко необикновено, преобърнато,
даже грубо“, а с острословие – „когато необикновената форма на речта е свързана с по-сложно и поекспресивно изразяване на мисълта“.
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ТАБЛИЦА: Видове СИ с оглед на игровите типове у Кайоа
Тип игра (отличителен белег)
Agon
(противоборство)
Alea
(покорно следване)
Mimicry
(маскиране; подражание)
Ilinx
(опиянение; създаване
на втора действителност)

СИ въз основа на:
оксиморон; парадокс; зевгма; ирония; шокиращо изречение;
неправилно свързване
цитат; алюзия
паронимия; полисемия; омонимия (с омография и
омофония)
креативна метафора; когнитивна метафора; анаграма;
оказионализъм;
външно-синтагматична
игра
с
фразеологизми; думата като смислообраз и идеограма;
nomen proprium; деструктурирани конструкции

Похвати при превода на словесни игри
Проблемите при превода на СИ са свързани основно със случаите на пълно или
частично формално сходство и различно значение на съставните думи в ИЕ, които не са
присъщи на техните съответствия в ЕЦ. Такива случаи служат като доводи за
твърденията за непреводимостта на СИ.
Като специфичен проблем при превода СИ е разгледана от Вернер Колер в
„Einführung in die Übersetzungswissenschaft“ (Koller 1997). Той използва термина
Sprachspiel и изброява различни възможности за игра с формата и съдържанието на
езиковите единици – става дума за полисемия, контраст или едновременна актуалност
на пряко и преносно значение, игра въз основа на фонетично или графично сходство,
игра с “говорещи имена”, както и за игра с устойчиви и относително устойчиви
словосъчетания (срв. Koller 1997: 258 и сл.).
Като “частен случай” Колер определя явното тематизиране на езика (когато
предмет на текста е многозначност, качество на стила или етимологията на даден израз
в ИТ). Според него преводът на такива игри с езика най-често е несполучлив поради
тяхната специфичност в отделните езици.
Колер посочва като пример известната фраза от Ф. Шлайермахер:
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.
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Тук СИ е реализирана въз основа на омофонията. Тя включва, от една страна,
производното съществително Eifersucht със суфиксоида -Sucht и комбинацията от
съществителното име Eifer и глаголната форма за 3 л. ед. ч. sucht, а от друга страна –
производното съществително Leidenschaft с наставка -schaft и комбинацията от
съществителното име Leiden и глаголната форма за 3 л. ед. ч. schafft.
Според Колер в подобни случаи дословният превод би разрушил играта с езика и
смисловата цялост на изказа, и представя като пример за сполучлив превод шведското
съответствие:
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. →
Svartsjukan är en svart sjuka. (досл. „ревността е черна болест“)

Словесната игра в този превод се опира на значенията на двете съставки svart
(‘черен’) и sjukan (‘болест’) на думата svart-s-jukan (‘ревност’).
Дословният български превод на сентенцията гласи:
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. →
Ревността е страст, която с усърдие търси това, което причинява страдания.

При превода също можем да “поиграем” със съществителното ревност. При
морфемно разчленяване на думата на думата ревност: ревн-ост, нейни непосредствени
съставящи са основа ревн- и наставка -ост, която служи за образуване на абстрактни
съществителни от ж.р. При сричково разчленяване на думата ревност: рев-ност,
първата сричка рев- съвпада формално със съществителното рев ‘силен плач (при болка,
мъка, ярост и пр.)’, а втората сричка -ност има фонетично сходство с носи, глаголна
форма за 3 л. ед. ч.
И ето, вече сме открили съставките на една възможна хоризонтална СИ: ревност – рев-ност → рев носи:
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. →
Ревност рев носи.

В този случай можем да причислим преводната еквивалентност към тип
„еквивалентност на равнище цел на комуникацията“, позовавайки се на Комисаров (вж.
гл. I.).
- 149 -

Както бе отбелязано в началото на тази глава, СИ често служи като аргумент
срещу схващането за принципната преводимост. Наистина, от редица примери
проличава “безпомощността” на преводача при избора на подходящо съответствие. Все
пак тази безпомощност не е абсолютна безизходица, защото в различните случаи е
възможно прилагането на различни похвати в преводния текст, които преводоведите
правят опити да систематизират (например Heibert 1993; Tęcza 1997).
Техники на превод на словесни игри
По-долу с опора на Дирк Делабастита (Delabastita 2006: 286–287) са представени
осем техники на превод на СИ. Илюстриращи примери към тези техники са заимствани
от Ризел и Шенделс (срв. Riesel/Schendels 1975) и от Совински (срв. Sowinski 1973).
Предложените съответствия фигурират в монографията ми върху играта в творчеството
на Хесе (вж. Димитрова 2007).
1. СИ (ИТ) → СИ (ПТ): СИ в ПТ може в известна степен да се различава от тази в
ИТ по отношение на семантика, въздействие или поместване в контекста.
Примери
(А) Und die Lautesten sind nicht immer die Lautersten.

Това изречение от разказа „Fünfzig Tage“ на Вили Бредел е приведено у Ризел и
Шенделс като пример за игрословие въз основа на фонетична промяна (вж.
Riesel/Schendels 1975: 256). В случая става дума за хоризонтална СИ die Lautesten – die
Lautersten, изградена от две формално сходни субстантивирани прилагателни в
превъзходна степен: die Lautesten от laut (тук: ‘гръмогласен’) и die Lautersten от lauter
(‘почтен, честен, доблестен’).
Предложеният български превод е опит за запазване на СИ въз основа на
паронимия (шумни – умни), за сметка на семантична трансформация:
Бълг. А най-шумните не винаги са най-умните.

(Б) Dekrete – Dreckete
Като пример за „частично комично изменение на думата със сходни по звучене
срички“ Совински посочва Dreckete вместо Dekrete – иронично название на папските
декрети у Мартин Лутер, което съдържа като съставка Dreck ‘мръсотия’ (срв. Sowinski
1973: 317).
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В българския превод можем да изходим от у-ка-зи за Dekrete и със същото
частично комично изменение да съставим у-кал-зи за Dreckete, където кал е
съответствие за Dreck; върху това изменение може да акцентуваме допълнително и
графично:
Бълг. укази – укаЛзи
(В) Vom Säugling zum Bückling

Това заглавие е посочено у Ризел и Шенделс като пример за „словесна игра въз
основа на вариране в словообразуването“ (срв. Riesel/Schendels 1975: 256).
Частичното формално сходство на двете немски думи Säugling и Bückling,
съставящи тази хоризонтална словесна игра, се дължи на употребата на една и съща
словообразувателна наставка -ling. Комичният ефект на това елиптично словосъчетание
се дължи на внушението за деградацията от невинното дете до подмазвача.
В предложения тук български превод частичното формално сходство е
постигнато с помощта на алитерация и на определителния член -то:
Бълг. От пеленачето до подлизуркото

2. СИ (ИТ) – липса на СИ (ПТ): неутрализация, т.е. значението на СИ в ИТ се
предава с неутрална лексика в преводния текст.
Примери
(А) Allerdings ist Wien mit dem Wasser noch nicht aus dem Wasser.

Този цитат от вестникарска новина във връзка с наводнение във Виена фигурира
у Ризел и Шенделс като пример за „игра с лексикалните елементи на дадено устойчиво
словосъчетание“ (срв. Riesel/Schendels 1975: 257).
С оглед на доминиращата информативна функция на вестникарската новина при
превода на това изречение е уместно прилагането на неутрализация:
Бълг. Във всеки случай, Виена още не е се е справила със щетите от наводнението
(Б) Die Stadt selbst ist schön und gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht.
Това изречение от „Die Harzreise“ на Хайнрих Хайне е пример за „шокиращо
изречение“ (Schlagsatz) у Ризел и Шенделс (срв. Riesel/Schendels 1975: 260). В
публикувания ПТ изречението гласи:
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Самият град е хубав, но ти харесва най-много, когато го гледаш с гърба. (Хайне 1972: 7 и
сл.).

Приложената техника при превода би могла да се определи като частен случай на
неутрализация – чрез избора на адверзативния съюз но в ПТ като съответствие на
съединителния съюз und в ИТ е експлицирано противоречието между двете части на
главното изречение. В резултат от това експлициране “ударът” е посмекчен и “шокът”
не е толкова голям, както в оригинала.
3. СИ (ИТ) – сходно реторично средство (ПТ): компенсация, например употреба на
повторение, алитерация, рима, ирония, поетична метафора, парадокс и пр. в
преводния текст, с цел запазване на ефекта от СИ в ИТ.
Примери
(А) Allerdings ist Wien mit dem Wasser noch nicht aus dem Wasser.

Ако при примера у Ризел и Шенделс, посочен под похват № 2, вземем решение
за запазване на игровия характер на изказването, преводът би могъл да гласи:
Бълг. Във всеки случай, с водата Виена още не е изгазила от бедата.

Тук става дума за хоризонтална СИ с частично формално сходство на думите
водата и бедата; освен това глаголът изгазвам, употребен с преносно значение
‘преодолявам’, кореспондира с вода с денотативното си значение ‘с газене преминавам
(през вода, сняг и пр.)’.
(Б) Trauer-Spiele und Trauer-Ernste

За „оказионални композити със замяна на едната съставяща с противоположна
по значение съставка“ Совински посочва примери в творби на Ницше, един от които е
Trauer-Spiele und Trauer-Ernste (срв. Sowinski 1973: 317).
В българския превод е направена семантична трансформация: за Spiele е избрано
съответствието случки, за Ernste – зрелища:
Бълг. трагични случки и трагични зрелища (Ницше 1990: 58)

4. СИ (ИТ) = СИ (от ИТ в ПТ) с известно различие по отношение на семантиката:
дословен превод, т.е. възпроизвеждане на СИ и евентуално на контекста от ИТ в
преводния текст.
Примери
(А) Trauer-Spiele und Trauer-Ernste

- 152 -

С превода в пример (Б) под похват № 3 не става явна “закачката” с антонимите
Spiel (игра) и Ernst (сериозност), затова креативността на Ницше на това място не може
да впечатли особено българския читател. Опит за съхраняване на тази “закачка” би бил
друг преводен вариант с прилагане на дословен превод (евентуално с обяснителна
бележка за значението на Trauerspiel):
Бълг. траурни игри и траурни сериозности
(Б) Besser heute aktiv als morgen radioaktiv

Този пример за хоризонтална СИ въз основа на частично повторение съдържа
интернационална лексика aktiv – radioaktiv (вж. Riesel/Schendels 1975: 257).
В този случай, благодарение на наличието на двете чужди думи в българския
език, активни – радиоактивни, дословният превод на СИ е безпроблемен:
Бълг. По-добре днес активни, отколкото утре радиоактивни.

5. СИ (ИТ) – нулев превод (ПТ): елиминация, т.е. сегментът със СИ в ИТ отпада в
ПТ.
6. Неутрална лексика (ИТ) – СИ (ПТ): неутралната лексика в ИТ се превежда със
СИ в ПТ като компенсация за непреведена на друго място СИ или по други
причини.
7. Нулева лексика (ИТ) – СИ (ПТ): “дописване” на преводния текст с добавяне на
нов израз, който съдържа СИ – отново, както при похват № 6, става дума за
компенсаторна техника.
8. Издателски техники: пояснителни бележки в скоби или под линия и пр.
Делабастита отбелязва, че при превода е възможна също комбинация на тези
техники (срв. Delabastita 2006: 287).
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6.2 Словесна игра в превода – практико-приложен аспект
I. Езикови и словесни игри в SCHWARZ–WEISS:… и превод
(1)
„Blauer Streusand“ → „Скреж върху сини въздишки“
Проблемен момент при превода на стихотворението „Blauer Streusand“ от
Фредерике Майрьокер се оказа звукоподражателната игра с компоненти schleh- –
schlier- – schlicht в първите три реда. Недописаните формално сходни думи schleh- и
schlier- бихме могли да изтълкуваме като експлициране на момент от езиковата игра
„създаване на текст“ – т.е. на понякога мъчителното търсене на най-точните думи от
страна на поета при създаването на своята творба. В третия ред тази дума най-сетне е
“намерена”: schlicht.
След разтълкуването на първите два реда от ИТ като артистично „мизерно
заекване“ на поета в творческия процес можем да създадем подобна звукоподражателна
игра в ПТ.
За постигане на частично формално сходство между компонентите изхождаме от
звуковия състав на български съответствия за schlicht – прост, семпъл, непретенциозен,
обикновен, естествен, скромен (вж. НБР).
Изборът на трънли- – тронли- – ненатрапливо ‘непретенциознo, семплo,
скромнo’ има за цел изразяване на контраста между понякога претенциозния
първоначален творчески замисъл и самата творба като негова семпла реализация.
Внасянето на този контраст в ПТ е своего рода компенсация за семантичната
трансформация на Wasserling (ИТ) при превода с неопределителното местоимение нещо
(ПТ):
ИТ
Friederike Mayröcker
Blauer Streusand

ПТ
Фредерике Майрьокер
Скреж върху сини въздишки

ein schlehein schlierein schlichter Wasserling […]
(ACCUS 2013: 22)

Нещо трънлитронлиненатрапливо,
ненаситно на вода – […]
(ACCUS 2013: 23)
(2)
- 154 -

„Schwarzer Samt“ → „Черно кадифе“
Пример по-скоро за езикова игра съдържа стихотворението „Schwarzer Samt“
(„Черно кадифе“) на Ренате Лерпергер.
В канавата на ИТ са вплетени френски стихове, маркирани като цитат.
Алтернатива при превода би било запазване на френския текст, но понеже в случая
става въпрос за двуезично издание, при интерес от страна на българския реципиент той
би могъл да го прочете в немския оригинал. Ето защо в ПТ френските стихове са
преведени.121
(3)
„Eine Fahne für Österreich“ → „Едно знаме за Австрия“
Стихотворението „Eine Fahne für Österreich“ от Ернст Яндл съдържа пример за
вертикална словесна игра въз основа на омонимия между:
→ weiß – глаголна форма за 1. л. ед. ч. презенс;
→ weiß ‘бял’ – прилагателно име, в случая название на единия от цветовете на
австрийското национално знаме.
Присъствието на прилагателните имена weiß ‘бял’ и schwarz ‘черен’ в
стихотворенията е релевантно с оглед на замисъла на спектакъла като шахматна игра с
бели и черни фигури. Ето защо белият и черният цвят трябва да присъстват също и в
преводните текстове.
При превода е приложен похватът „словесна игра (ИТ) – словесна игра (ПТ)“,
като словесната игра в ПТ се различава от тази в ИТ. Става дума за вертикална словесна
игра въз основа на омография между:
→ знам-е – деструкция на съществителното име знаме в заглавието („Едно знаме за
Австрия“);
→ знам е – две глаголни форми в 1 л. ед. ч.
С оглед на регламента за присъствие на белия респ. черния цвят в текстовете в
ПТ е “дописано” прилагателното бяло:

121

Преводът на френския цитат бе осъществен с приятелското съдействие на Веселин Джелепов – А. Д.
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ИТ
Ernst Jandl
Eine Fahne für Österreich

ПТ
Ернст Яндл
Едно знаме за Австрия

rot
ich weiß
rot
(ACCUS 2013: 28)

знам(е):

червено
бяло
червено
(ACCUS 2013: 29)
(4)
„Gegenstand“ → „Срещустоене“

Похватът „неутрална лексика (ИТ) – СИ (ПТ)“ (вж. гл. 6.2.) е приложен при
превода на заглавието „Gegenstand“ на стихотворение от Роберт Шиндел.
Избраното българско съответствие Срещустоене за стилистично немаркираното
немско съществително Gegenstand е предмет, също неутрална лексика. Изборът е
мотивиран от:
(1) словообразувателната конструкция на немската дума, която може да се разчлени
на съставящи Gegen- и -stand;
(2) началния израз в стихотворението Ich stehe also vor dir, съдържащ форма на
глагола stehen, от който произлиза втората съставяща -stand;
(3) интересността, един от критериите за текстуалност – СИ с компонентите на
немския композит Gegenstand в превода като заглавие „Срещустоене“ на ПТ би
събудила по-голям интерес у българския реципиент, отколкото стилистично
немаркираната дума предмет.
Съответствието предмет се появява в третия стих на ПТ в резултат на
семантична трансформация (Nun soll ich dich deuten – Сега разгадавам предмета):
Robert Schindel
Gegenstand

Роберт Шиндел
Срещустоене

Ich stehe also vor dir unter dem Mond, auch
Unter irgendwelchen vergilbenden Sternen.

И така, аз стоя срещу теб под луната
и под някакви угасващи звезди.

Nun soll ich dich deuten. Die Atmung der Augen
Die ständigen Sterne in dir soll ich deuten. […]
(ACCUS 2013: 24)

Сега разгадавам предмета: дъха на очите ти
и звездите в теб ще тълкувам. […]
(ACCUS 2013: 25)
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II. Словесни игри в стихотворения на Херман Хесе
В края на новелата „Курортист“ от Херман Хесе намираме вълнуващо признание
за неговите творчески търсения:
Бих искал да намеря израз за двойствеността, бих искал да напиша глави и изречения,
където постоянно и едновременно са доловими съзвучие и несъзвучие. […]
Никога няма да ми се удаде да превия един към друг двата полюса на живота, да запиша
двугласието на неговата мелодия. И въпреки всичко […] отново и отново ще
предприемам опити. (Хесе 1990а)

Това двугласие“, „превиването на двата срещуположни полюса на живота един
към друг“, би могло да намери езиков израз в СИ въз основа на паронимия,
омонимия, полисемия, двусмислица , както при употреба на стилистични фигури
като оксиморон, парадокс и зевгма .
„Същинската и най-често срещана форма на СИ“ според Совински, а именно –
комичното (респ.) иронично изменение на лексеми и фраземи, се среща в редица
стихотворения от цикъла „Krisis“ (средата на 20-те години на ХХ век). По-долу са
коментирани няколко такива случаи.
Паронимия
1. Täufer – Säufer
Хоризонтална СИ въз основа на паронимия, Täufer – Säufer, присъства в
заглавието на едно шеговито стихотворение от януари 1926 г. (вж. Hesse 1994: 520):
Zu Johannes dem Täufer sprach Hermann der Säufer

При превода на това заглавие за избор на съответствие за sprach бихме могли да
изходим от заглавието Also sprach Zarathustra“ на Ницше и да използваме българския
превод тъй рече. Проблем при превода обаче е СИ Täufer – Säufer, поради липса на
формално сходство между българските съответствия на двата немски паронима.
Първата съставка Täufer има фиксирано религиозно съответствие Кръстител;
инверсията би била единственото възможно изменение при названието Йоан
Кръстител, т.е. евентуално Кръстителя Йоан.
Ако използваме инверсия в ПТ, при антропонимите Йоан и Херман бихме могли
да постигнем частично формално сходство Йо-ан – Херм-ан като компенсация за
словесната игра в ИТ. В такъв случай преводният вариант би бил:
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Бълг. (А): На Кръстителя Йоан тъй рече пияницата Херман

В друг вариант можем да запазим названието Йоан Кръстител без инверсия и да
“поиграем” със словообразувателната наставка -тел в думата Кръстител, търсейки
синоним на пияница с този суфикс, отново с цел постигане на частично формално
сходство като компенсация.
В „Български синонимен речник“ като синоними за пияница са посочени
следните думи, образувани със суфиксите -ик и -ач/-яч, както и три израза, които също
са явно неподходящи за тази цел: разг. пияч; книж. алкохолик; разг. къркач; разг. шокач;
разг. смъркач; диал. сархош; разг. ирон. пробита бъчва; разг. счупена паница; диал.
мирише на бъчва (вж. Нанов/Нанова 1987).
В такъв случай, прилагайки похвата „СИ (ИТ) – СИ (ПТ)“, можем да създадем
оказионализъм със словообразувателната наставка -тел като синоним за пияница,
например виноунищожител. В резултат би се получил следният преводен вариант:
Бълг. (Б): На Йоан Кръстител тъй рече Херман виноунищожител

Този преводен вариант, въпреки по-голямата дължина на изказването, може би е
по-сполучлив от първия поради чувствителното присъствие на “закачката” с употребата
на оказионализъм.
2. rot – Idiot – tot
От 1926 г. датира стихотворението „Wie schnell das geht!“, където преходността е
тематизирана в шеговито изказване в следните два стиха:
Gestern rot, heute Idiot,
Übermorgen tot!
(Hesse 1994: 533)

Хоризонталната СИ rot–Idiot–tot въз основа на паронимия и частично формално
сходство сериозно би затруднила преводача, отново поради липсата на такова сходство
на българските съответствия, досл.: червен – идиот – мъртъв/умрял.
В тези три стиха става дума за два периода от човешкия живот преди смъртта.
Първият от тях е периодът след възрастта, когато човек е „млад и зелен“, т.е. това е
времето на зрелост – узрелият плод е червен. След зрелостта следва старост, последната
фаза в човешкия живот, като (за съжаление!) нерядко явление е т.нар. “старческо
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слабоумие” (атеросклероза, сенилна деменция, Алцхаймерова болест и пр.), което води
до „пълна деградация на личността“, т.е. човек се превръща в идиот122.
Ако в ПТ приложим похвата „СИ (ИТ) → СИ (ПТ)“, при известно различие на
СИ в ПТ от тази в ИТ по отношение на семантика и въздействие, тогава за червен бихме
могли да потърсим синоними със значение ‘зрял’, ‘в разцвета на силите си’, а за идиот
– синоними със значение ‘човек, който страда от слабоумие’; при това дори и да се
възползваме от цветистите изрази в младежкия говор.
Освен това с оглед на употребата на съществително като съответствие на Idiot
можем чрез морфологична трансформация да употребим съществителни като
съответствия на прилагателните rot и tot. Ако за rot изберем съответствие хубавец при
семантична трансформация, а за съответствие на tot изберем съответствие мъртвец,
първата компенсация ще е частично формално сходство благодарение на суфикса -ец.
При избор на хахо като съответствие на Idiot втора компенсация ще е
алитерацията хубавец – хахо. В такъв случай се получава следният преводен вариант:
Бълг. Вчера хубавец, днес – хахо,
утре – мъртвец!

Полисемия
В стихотворението „Schlimmer Abend“ от февруари 1926 г. моментното
настроение на отегчение от живота е изразено с комплексна словесна игра в следните
два стиха:
Hoffentlich bringt mich ein Auto zur Strecke,
Radiert mich mit seinen Gummirädern aus […] (Hesse 1994: 534)

На това място Хесе “играе” с израза jmdn. zur Strecke bringen ‘премахвам нкг.’,
посочен като „фамилиарен“ и с глагола ausradieren ‘заличавам; изтривам (с гума, нож)’
(вж. НБР). Възможен български преводен вариант би гласил:
Бълг. Дано ме прегази някоя кола,
Да ме затрие с гумите си

122

Вж. https://bg.wiktionary.org/wiki/идиот.
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Алюзия
1. Алюзия към пословица
Два реда от стихотворението „Morgen nach dem Maskenball“ от март 1927 г. с
намек за известна пословица отразяват състоянието на лирическия герой на следващата
сутрин след отшумялото празнично опиянение:
Betrogen steh ich in der Morgenstunde,
Sie hat was anderes als Gold im Munde - - (Hesse 1994: 549)

Немският читател без затруднение се досеща за пословицата Morgenstunde hat
Gold im Munde (бълг. досл. „утринният час има злато в устата си“), скрита зад тази
вертикална СИ, както и за „неприятните физиологични ефекти от прекомерната
консумация на алкохол“123 върху героя, т.е. за неговия махмурлук.
Тази външно-синтагматична игра с компонентите на немската пословица в ИТ е
трудно преводима на български поради липса на пословица с компоненти със същите
значения. Възможни смислови съответствия на тази пословица, с чиято употреба обаче
не можем да съхраним “закачката” на автора в ПТ, са: който рано става, нему и бог
помага; рано пиле рано пее (вж. НБФР – Morgenstunde); утрото е по-мъдро от вечерта.
2. Алюзия към крилата фраза
Denn ernst ist die Kunst, das Fleisch aber heiter.

(Hesse 1994: 527)

Този стих в стихотворението „Protest“ (1925–26 г.) представлява вертикална СИ,
зад която прозира крилатата фраза на Фр. Шилер ernst ist das Leben, heiter ist die
Kunst.124
Зевгма
Поради пацифистичните си настроения през Първата световна война Хесе е бил
заклеймяван от шовинистичната преса в Германия като „птица, омърсила собственото
си гнездо и като змия, която нищо неподозиращият немски народ е хранел на гръдта
си“, както пише в „Autobiographisches Fragment“ (ян. 1946 г. – срв. Michels 1973: 270 и
сл.).
Моменти от романа „Степния вълк“ отразяват хулите срещу Хесе в немската
преса, където е наречен „безродник“125. Там намира място и неговото отношение към
123

Вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/Махмурлук.
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милитаристичната пропаганда: eine Zeitung der Militaristen- und Kriegshetzerpartei (Hesse
1998: Bd. 5, 88). Присъствието на Хесе в творбата става почти осезаемо с автентичността
на заглавието на неговата статия „О, приятели, не тези тонове“.126
На вестникарските нападки, на които е изложен, Хесе реагира саркастично, с
„омраза, поддържана от особена любов“, в стихотворението „Reaktion auf einen
Zeitungsangriff“ от юли 1926 г.
С първите три стиха възприемаме думата Hund с денотативното значение ‘куче,
псе’ и заставаме нащрек едва с четвъртия стих при зевгмата, свързваща семантично
несъвместимите изрази Hosen ‘панталон’ и guter Ruf ‘добро име’. А от петия стих
осъзнаваме, че очакванията ни са били излъгани127, възприемайки пейоративната
метафора Hund като едно от названията за журналиста, който е окачествен още като
„подпалвач на войни и националист“ (ein Kriegshetzer und Nationalist), „с глава,
пламнала от гняв и усърдие“ (Vor Wut und Eifer war sein Kopf ganz rot):
Ein Hund hat mich ins Bein gebissen,
Einer von jener flinken Rasse,
Die ich mit besonderer Liebe hasse,
Er hat mir die Hosen und den guten Ruf zerrissen,
Dieser tüchtige Journalist,
Vor Wut und Eifer war sein Kopf ganz rot,
Natürlich ist er ein Kriegshetzer und Nationalist […]

(Hesse 1994: 535)

Фокусирана рима
В т.нар. „фокусирана рима“ (Gedankenreim, например Liebe – Triebe), значението
на римуваните думи предизвиква размисъл. При този вид римуване Бернхарди
предпочита термина Reimspiel („каламбурна рима“ – срв. Wagenknecht 1965: 17).
Поради честото присъствие на „фокусираната рима“ у Хесе критиците са
атакували липсата на авангардност в неговата лирика (вж. Dimitrova 2004). Независимо
124

Рус. „Жизнь сумрачна, но свет искусства ясен.“
В анонимно оклеветяване по повод на антивоенните есета на Хесе в „Kölner Tageblatt“ от 24.10.1915 г.
четем следните редове: „… wie ein Ritter von der traurigen Gestalt eines d´Annunzio-Rappaport zieht der
Drückeberger Hermann Hesse daher, als vaterlandsloser Gesell, der längst innerlich den Staub der heimischen
Erde von seinen Schuhen geschüttelt hat!“ (цит. по Voit 1992: 35).
126
Потресен от националистичните изблици на своите събратя по перо, Хесе публикува статията си „O
Freunde, nicht diese Töne“ в „Neue Zürcher Zeitung“ (3.11.1914), където призовава към хуманност и разум
(срв. Zeller 1998: 72).
127
За метафората и ефекта на „излъганото очакване“ у Аристотел вж. гл. II. 5.1
125
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от техните нападки обаче Хесе остава в “лоното” на немската литературна традиция. В
писмо от 1934 г. той заявява:
Ich habe in der Tat vor Herz und Schmerz nicht die
mindeste Scheu. Ich bin der Meinung, daß diese
Reime, ständige Ornamente im Volkslied, schon
den Eichendorff oder den Goethe keineswegs durch
ihre Originalität und Neuheit erschüttert haben,
sondern daß sie von allen deutschen Dichtern
einige Jahrhunderte lang […] natürlich und harmlos
gebraucht wurden […]
Die Sprachturnereien heutiger Originale werden
altes Blech sein, noch ehe ihre Schöpfer graue
Haare kriegen. (Unseld 1985: 86)

Бълг. Рими като Herz und Schmerz не ме
стряскат ни най-малко. Мисля, че тези
рими, постоянни орнаменти в народната
песен, не са покъртвали с “оригиналност” и
“новаторство” нито Айхендорф, нито Гьоте
и са били използвани векове наред
непринудено и непретенциозно от немските
поети […]
Словесната еквилибристика на някои
днешни оригинали ще бъде изпята песен,
още преди да са остарели създателите им.“

Zunge – Lunge; Leser – Äser – Gefräßer; Setzer – Ketzer – Hetzer –Säbelwetzer...
Моцарт към Хари Халер в „Степния вълк“ –
публикуван превод и два експериментални студентски превода
Интертекстуална импровизация и същевременно трудно преводима СИ въз основа
на фокусирана рима са думите, които Моцарт изкрещява към Хари Халер в „Степния
вълк“.
Цитатът в мерена реч в ИТ е имитация на игривия стил на писмата, които
Моцарт е изпращал до своята братовчедка Мария Анна Текла Моцарт, „das allerliebste
bäsle häsle“, както я е наричал. Това са т. нар. Bäsle-Briefe („писма до братовчедчето“)
(срв. Liede 1963: Bd. 1, 68).
Осведомеността на Хесе за „фойерверките от СИ” в тези писма е очевидна – в
„Степния вълк“ Халер чете пред Хермине писма от Моцарт. Тази интертекстуална игра
е отбелязана и от Фридрих Фойт (срв. Voit 1992: 55).
Брилянтният български превод – блестящ пример за двуезикова и бикултурна
компетентност – следва ритмиката и мелодиката в оригинала, като е приложен похватът
“СИ (ИТ) – СИ (ПТ), с известно различие по отношение на семантиката” (вж. гл. 6.2).
След ПТ са приложени два експериментални превода (ЕП1 и ЕП2) от студенти
германисти в ШУ през уч. 2001/2002 г., които следват същия принцип.128

128

Вж. Приложение № 21 в Димитрова 2007: 265 и сл.

- 162 -

ИТ
He, mein Junge, beißt dich die Zunge, zwickt
dich die Lunge? Denkst an deine Leser, die
Äser, die armen Gefräßer, und an deine Setzer,
die Ketzer, die verfluchten Hetzer, die
Säbelwetzer?
Das ist ja zum Lachen, du Drachen, zum
lauten Lachen, zum Verkrachen, zum In-DieHose-Machen!
O du gläubiges Herze, mit deiner
Druckerschwärze,
mit
deinem
Seelenschmerze, ich stifte dir eine Kerze, nur
so zum Scherze.
Geschnickelt,
geschnackelt,
spektakelt,
schabernackelt, mit dem Schwanz gewackelt,
nicht lang gefackelt.
Gott befohlen, der Teufel wird dich holen,
verhauen und versohlen für dein Schreiben
und Kohlen, hast ja alles zusammengestohlen.
(Hesse 1998: Bd. 5, 223).

ПТ
Виж го ти момчето, сърби го май небцето,
боли го сърчицето! Дали мисли за своите
читатели, тези бедни попиватели и гладни
почитатели, за своите словослагатели, тези
подстрекатели, вечни еретици и грозни
страшници?
На смях ме избива, съчинители такива,
смехът ме залива, за нищо не ви бива,
порода дрислива!
О, сърце лековерно, нали страдаш
безмерно по туй мастило черно – за твоята
душица ще запаля свещица, макар и на
шегица.
Халосан, лустросан, заливосан, изтипосан,
размахвай опашка с решителност юнашка.
Да ще господ време и дяволът ще те вземе,
дано те той уплаши, дано те напердаши,
мили мой писачо и славни драскачо: което
си е право, накрал си се здраво. (Хесе 1990:
565 и сл.)

ЕПТ 1
Ева Илиева, Нина Спасова –
ШУ, магистърска програма „Немска филология – Лингвистика и превод“,
семинар по художествен превод (уч. 2001/2002 г.)
Хей, момче, гърчиш ли гръбчé, боли ли те дробчé? Мислиш ли за твоите читачи, плямпачи,
бедните дъвкачи, и за твоите писачи, издавачи, проклети преследвачи, саби подострячи? Това е
за смях, за страх, за мощен смях и крах, полудях от смях!
О, ти вярващо сърце, с твойто черно мастилцé, ще ти даря светилцé, само за игралцé!
Внезапен забавен спектакъл, леко протекъл, несигурно изтекъл, на забрава се обрекъл!
Господ заповядва, дяволът тук ще потрябва: Сгрешил, набит – тъй трябва! С маймунски
драскулки няма да стане! Че от тебе нищо няма да остане!
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ЕПТ2
Галя Тодорова, Силвия Байчева, Шенай Ибрахимова –
ШУ, магистърска програма „Немска филология – Лингвистика и превод“,
семинар по художествен превод (уч. 2001/2002 г.)
Ей, мъжки, стискаш ли зъбки, чупиш ли кунки? Мислиш ли за твоите четци, телци, горките
лакомци, и за твойте писци, безбожници и омразни ловци, оръженосци? Ей, книжен змей, тук
всеки ще се позасмей, гръмко ще се изсмей, докато посиней и гащите пожълтей!
О ти, наивна душица, с мастилена ръчица и мирова скръбчица! Давам ти свещица – само на
шегица!
Абра-кадабра, сим-салабим, превърни се в дим, изчезни якодим! Чуй, Господ изрече: Да
идеш в ада, да гориш на клада, че в маскарада ти цял свят пострада!
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7. Прякори, прозвища, говорещи имена и превод
Nomen est omen – „Името е поличба“
(нем. „Der Name ist ein Zeichen“)
(рус. „Имя – это знаменье“)

Nomen est omen – името по неведом начин предопределя съдбата на своя носител.
Друга не дотам популярна фраза в този дух сесреща във фарса „Персиецът“ от Плавт:
Nomen átque omén („Имя – знаменье, имя что-то предвещает“).129
Илюстрация на сентенцията, че човекът „е“ неговото име, представлява
портретната характеристика на Иванчо Йотата в повестта „Чичовци“ на Иван Вазов (вж.
Димитрова 2014а):
o „Иванчо Йотата – […] страшен привърженик на i-то (йотата);
o Мирончо […] от няколко време взе да гледа Иванча като една йота, скачена с
точката си чрез една тъничка чертица […]“ (<http://chitanka.info/text/3757chichovtsi>, маркировката моя – А. Д.).
Важно значение за изследванията в областта на българската ономастика има
„Речник на личните и фамилни имена у българите“ от Стефан Илчев (1969).
Ексцерпираният материал от този речник е анализиран в моя статия върху български
фамилни имена от прякори, диалектизми и чужди думи. Това лексикографско
изследване представя български фамилни имена (БФИ), произлезли от прякори,
диалектизми, мними диалектизми130 и чужди думи, с които вероятно са били
„етикетирани“ техните първоначални носители въз основа на личностни и
поведенчески характерни черти, названията за които могат да бъдат отнесени към
общоезиковото поле ‘лъжá’ (вж. Димитрова 2014а).

129 „Плавт, „Перс“, 623-28 (сценка, в которой хитрый раб Токсил продает своднику Дордалу свободную
девушку, которая по их уговору должна затем расторгнуть сделку, Доказав, что она не рабыня).“
(<https://classes.ru/all-latin/dictionary-latin-russian-proverb-term-1578.htm>).
130
„Под мним диалектизъм ще се разбира дума, маркирана като ди а ле кт на (диал.), която обаче е
навлязла в този диалект като заемка от друг език, явно в резултат от контакт с други културни и езикови
общности. В речника на Илчев се срещат множество такива леми с обозначение диал., след което е
посочена първоначалната чужда дума (например: Акълиев – диал. акъллия, ар.-тур. akıllı ‘умен’.
Исперих 1900). Такива м н им и д иа ле к т изм и тук са обозначени по следния начин: *диал.“
(Димитрова 2014а).
При м н и м и т е д иа ле к т и зм и , от които водят началото си множество БФИ, става дума за чужди
заемки в българските диалекти – най-вече за турцизми, докато гръцки и румънски заемки почти не се
срещат (вж. Димитрова 2014 а).
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Ексцерпираните БФИ бяха систематизирани в семантични бинарни опозиции,
например:
o
o
o
o
o
o
o

‘ЩЕДЪР’ – ‘СКЪПЕРНИК’;
‘БЕДЕН’ – ‘БОГАТ’;
‘МЪРЗЕЛИВ’ – ‘РАБОТЛИВ’;
‘ГЛУПАВ’ – ‘УМЕН; МЪДЪР’;
‘ОБРАЗОВАН, ЕРУДИРАН’;
‘БЪБРИВ’ – ‘ЗАТВОРЕН В СЕБЕ СИ’;
‘ВЕСЕЛ, ШЕГОВИТ’ – ‘МРАЧЕН/НАМРЪЩЕН, МЪРМОРЕЩ’;

o ‘ГРУБ, НЕДОДЯЛАН’ – ‘ИЗИСКАН, ИЗТЪНЧЕН’.
Интересно е, че най-голям брой антропоними се наблюдават при първите две
опозиции, «‘щедър’ – ‘скъперник’» и «‘беден – ‘богат’», от което можем да направим
определен извод относно качествата, които най-вече будят реакция сред българската
общност, и в този смисъл – относно традиционната българска ценностна ориентация.
Ето защо тези две семантични опозиции са представени по-долу (срв. Димитрова
2014а):
Семантична бинарна опозиция ‘ЩЕДЪР’ – ‘СКЪПЕРНИК’
‘ЩЕДЪР’
БФИ

От прякор

Джумертов

От диалектизъм

От мним диалектизъм

*диал. джумерт,
пер.-тур. cŏmert ‘щедър’

Каймазов

тур. kıymaz
‘който не се скъпи;
щедър’
ар.-тур.
kerem
‘щедрост,
великодушие’

Керемски

Османлиев

Увардов

От чужда дума

*диал. османлия,
тур. osmanlı ‘човек с
широка душа’
(тур.
osmanlı
има
денотативно
значение
‘турчин’)
Уварда,
от *диал.
уварда,
тур.
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hovarda
‘щедър’

‘СКЪПЕРНИК’
БФИ

От прякор

От диалектизъм

От мним диалектизъм

Вермезов

Джумерков
Драмджиев;
Драмджийски
Клинков;
Клинчев;
Клинчов
Некезов

Пинтиев;
Пинтийски;
Пинтев
Стипцов;
Стипцаров;
Стипцарски

тур. vermek
и отрицание mez
‘който не дава,
скъперник’
джумерка
‘скъперник’
драмджия
‘скъперник’
Клинката,
клинчо
от диал. клинка ‘скъперник’
‘скъперник’131
*диал. некезин,
пер.-тур.
nekes
‘скъперник’
пинтия
‘скъперник’
Стипцата
‘скъперник’,
от диал. стипцар
‘скъперник,
стипца’

Тънкосеров
Тъпчилещов

тънкосер
‘скъперник’
Тъпчилеща
‘от
скъперничество
тъпче, яде главно
леща’
(през
Възраждането)

Цивиев

Цицков

131

От чужда дума

цивньо
‘скъперник,
циция’
Цицко
‘стиснат

човек,

Диал. клинка означава също ‘много настоятелен в искането си’.
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скъперник’

2. Семантична бинарна опозиция: ‘БЕДЕН’ – ‘БОГАТ’
(по показател благосъстояние)
‘БЕДЕН’
БФИ

От прякор

Божеков
Голкочев
Зулямов;
Зулямовски

От диалектизъм

От мним диалектизъм

божек
‘просяк’
голия Кочо
Зулямът,
от ар.-тур. zulâm
‘угнетен човек,
бедняк’

Копуков

*диал. копук,
тур. kopuk ‘бедняк,
несретник, скитник’

Мискинов

ар.-тур.
‘бедняк’

Михлюзов

парцалко
‘дрипльо’

Сарачинов

рум.
sărăcime
‘беднория,
сиромаси’
Сиромаха
тур. tıngır
‘който няма пари’

Таралански;
Тараланов

Тупанков;
Тупанкьов/Тупа
нкев

miskin

*диал. михлюзин,
ар.-тур.
müflüs
‘обеднял, фалирал’

Парцалков

Сиромахов;
Сиромашки
Тангъров

От чужда дума

*диал.
таралан
‘слабак, голтак’, тур.
tırıl ‘слаб, мършав или
беден човек’
Тупанко;
Тупанкьо
(разновидност),
от: гол като
тупан
‘съвсем беден’

Факиров

*диал. факир,
ар.-тур. fakir
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‘сиромах, клетник’
Чиплаков

тур. çıplak ‘голтак,
бедняк’

‘БОГАТ’
БФИ

От прякор

Зенгинов

От диалектизъм

От мним диалектизъм

От чужда дума

*диал. зенгин,
тур. zengin ‘богаташ’

Малзадеев

ар.-тур. mal ziyade ‘(който
има)
доста
или
предостатъчно имот’
тур. yüz и пер.-тур. keseli ‘със
сто кесии’, т.е. много богат

Юскеселиев

В речника на Илчев се срещат БФИ, произлезли от прякори, които
характеризират своя носител с оглед на: външен вид, професия, място на раждане, респ.
местоживеене.
Регистрирани са също така антропоними с пожелателна ф ункция , например:
o Предьо /† Предимер/ – Предьов; Предев със значение ‘пръв, първенец’;
o Думи, Дума, т.е. да е сладкодумно, приказливо детето – оттук БФИ Думев;
o прякор Думник ‘сладкодумен човек’, а въз основа на прякора – БФИ Думников.
Срещат се и антропоними с апотропейна (защитна) ф ункция . Такова
апотропейно име е Грозданка в народната песен за новороденото момиче, което „твърде
е било хубаво” и било кръстено така, за да „му е грозно името” (вж. Арнаудов 1976: 25).
Като „грозни имена” Блага Димитрова (1996: 81) определя също Черню, Вълко, Вълкана,
Грозню, Страхил. Техният избор навярно е мотивиран от „суеверния страх за
сакрализираната красота, която може да бъде накърнена от хорската завист и
“урочасването” – според поетесата „страхът, който “грозните имена” предизвикват,
прокужда злото“ (вж. Димитрова 2009: 28).132
Понятието прякор е дефинирано като „допълнително име, дадено за присмех,
подигравка“ в българския онлайн тълковен речник (вж. <http://rechnik.info/прякор>).

132

Интерес представляват също антропоними въз основа на имена на исторически личности, популярни
литературни, респ. филмови герои и пр., тъй като по тях можем да съдим за „духа на епохата“ (т.нар.
Zeitgeist), в която са възникнали (вж. Димитрова 2014а).
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Значения ‘присмех’ и ‘укор’ са посочени у Найден Геров (1977). Като синоними
на прякор фигурират присмехулно име и подигравателно име (срв. Геров 1977: 355;
Брезински 1999: 332).133
*
От горните примери се налага изводът, че прякор като „допълнително име“
служи не само „за укор, присмех и подигравка“ на отрицателни човешки качества и
начин на поведение, но също така и за признаване и изтъкване на положителни качества
и начин на поведение.
Ето защо при представяне на прякори, включени в семантични бинарни
опозиции, е по-уместно използването на по-общото понятие прозвище.
Паноптикумът в повестта „Чичовци“ на Иван Вазов, населен от колоритни
образи, предлага чудесен пример за разновидни прякори. Някои от тях се отнасят до:
1. ПРОФЕСИЯ респ. ДЕЙНОСТ НА ГЕРОИТЕ – Никола Джамджията; Миал
Пандуринът; Фачко Попчето; Иван Разпопа; Аврамчо Разпопчето; Котю
Джамбазът, прочут лихвар;
2. НАРОДНОСТ / ЕТНОС респ. ТОПОС – Иван Поляка; Димо Казакът; Хаджи
Христо Молдавът; Хаджи Аргир Измирлият; дядо Постол Измирлият; Иван
Стамболлият;
3. ВЪНШЕН ВИД – Коно Крилатия, „който повече приличаше на бъчва, обута в
гащи, отколкото на хвъркато пиле“; Головратът; подидаскал Мироновски,
„комуто [Селямсъзът] викаше джянсъз, защото беше само кожа и кокали“;
4. ОТЛИЧИТЕЛНО КАЧЕСТВО – Хаджи Цолю Пискунът; дядо Димо Лисицата:
„Неприятни слухове съществуваха, че някога бил голям изедник и се гоял със
сиромашки пот“; „длъгнестият сух дядо Матея, или лукавий рабе, както го
наричаха“;
5. ВЕРБАЛНО ИЛИ НЕВЕРБАЛНО ДЕЙСТВИЕ –Иван Бухалът, „голям
присмехулник“; Иван Селямсъзът (бележка: „по турски значи човек, който не
поздравява никого“); Варлаам Копринарката, „по прякор Тарилйомът“ (бележка:

133

Тези понятийни очертания се припокриват със схващането за втория вид прякори във википедия, при
които интенцията на отправителите (респ. използващите ги) е зло на м ер е но с т :
„При до бр о на м ер е но то използване прякорът представлява вид псевдоним, използван на добра воля
от приятели и роднини, които го употребяват, за да изразят близост, интимност и социална връзка.
При з ло вр е д но то използване прякорът носи обидни за лицето характеристики, и се използва, за да
покаже липса на уважение към човека, да наруши неговото достойнство, или да накара другите да
придобият негативно отношение към назовавания.“ (<http://bg.wikipedia.org/wiki/>).
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„название на едно гръцко хоро по онова време, играяно в градеца“) (вж.
<http://chitanka.info/text/3757-chichovtsi>).134
В галерия от забавни чудаци „Нашенци“ попадаме и в разказите на Чудомир:
много негови герои са “етикетирани” с характеризиращи ги прякори (вж. ЗАДАЧА 1,
Приложение № 5). А майстор на “етикетирането” е Лъжлив Съби:
… леле, мале, чудото му гон яма на три часа път оттука! […] Ей тъй, както си приказвате,
ще те метне с някоя лъжа, че да се чуеш и маеш отгде ти е дошло! Затова му думат
Лъжлив Съби.
А пък прякор да измисля на някого – ще прилепне като лъжица в масло, та и с ръки-сапун
да го триеш, не можеш го изчисти. (Чудомир 1971, I: 59 и сл., маркировката моя – А. Д.)

Както се вижда от примерите по-горе, самите прякори “говорят” красноречиво за
своите носители. По същия начин в художествената литература и говорещите имена
характеризират протагонистите, които ги носят (за подробности вж. Влахов/Флорин
1990).
Освен говорещо име (нем. sprechender Name, рус. говорящее имя) се употребяват
синонимните термини аптоним (aptonym), аптроним (aptronym)135 и характоним
(charactonym). Термините антропоним (anthroponym) и nomen proprium имат по-общо
значение ‘собствено име’.
По същия начин се възприема функцията на говорещото име и в рускатан
култура:
Говорящее имя – имя персонажа неистово символизирует характер, роль или образ этого
персонажа. … тот приём активно использовался в эпоху классицизма, … в произведении
положительная

героиня

Маша

Хорошечкина

противостоит

злодею

Васе

Негодяеву.

(<http://wikitropes.ru/wiki/Говорящее_имя>, маркировката моя – А. Д.)

134

Редица други прякори – Алтъпармакът, Бейзадето, Болъшъкът, Дивляка, Капзамалинът,
Карабурунът, Миразът, Пощянката, Текерлекът, са необяснени в повестта и днес са непрозирни. А
тази непрозрачност за съжаление води до избледняване на колорита на Вазовите чичовци.
135
„Аптроним - это имя, которое соответствует пр о фесс и и или х ар а к тер у его владельца, часто
юм о р ис т иче ск им или ир о н ич ным образом. Также называется aptonym или namephreak.
Современный пример аптронима Усэйн „Молния“ Болт – ямайский спринтер, которого многие
считают самым быстрым человеком в мире. … (<https://ru.eszterozsvald.com/2381-aptronym-names.html>).
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7.1 Похвати при превода на прякори / прозвища и говорещи имена
„Namen zu geben ist nicht so leicht wie man denkt“ („Да даваме имена не е тъй
лесно, както си мислим”136) – тази мисъл на Гьоте важи не само за автора, който
“кръщава” героите в дадена своя творба, а също и „в засилена степен за превода на
имена“ (срв. Kelletat 2006: 298).
Превода на собствени имена обозначаваме с термина метономазия,
преименуване (нем. Metonomasie, Umbennenung, от гр.).
В проблематични случаи при метономазията, особено, когато става дума за
прозвища и аптроними, би било уместно прилагането на комбинаторен похват, също
както и при превода на словесни игри – например запазване на формулировката от ИТ и
пояснителна бележка под линия (вж. гл. 6.2).
Интерес при разглеждането на похватите при превода на прозвища и говорещи
имена представлява книгата на проф. Борис Парашкевов „Българска транскрипция на
немски имена“ (2015), който също обръща внимание на „неписаното правило, че
собствени имена не се превеждат, което като че ли оправдава изключването им от
обучението“:
Това означава, че на опитни и неопитни преводачи е предоставено да решават на своя
глава как да изпишат едно чуждо име на български.
При това положение едва ли е случайно например, че през 2002 г. на книжния пазар се
появи книгата „Манихеите“ с буквално възпроизведено име на автора: Алберт Щеффен.
(Парашкевов 2015: 7)

Парашкевов отбелязва, че името на немския автор Albert Steffen наистина се
може да се транслитерира, но в такъв случай става дума не за българската, а за
руската правописна традиция, според която името Albert Steffen, възпроизведено на
руски, е Альберт Штеффен.
Тук можем да отбележим фонетичната промяна на немски собствени имена,
започващи с H- при възпроизвеждането им на руски език, например: Hermann Hesse →
Герман Гессе; Hugo von Hofmansthal → Гуго фон Гофмансталь и др.

136

Вж. Goethes Werke, Bde 31–33. Bd. 31. 1807. „Tag- und Jahres-Hefte als Ergänzung meiner sonstigen
Bekenntnisse“ (Келетаг цитира тази мисъл на Гьоте, без да отбележи източника – срв. Kelletag 2006:
298).

- 172 -

Наистина, собствени и фамилни имена на реално съществуващи личности по
принцип не се превеждат на български, а се възпроизвеждат транскрибирани:
o Helmut Kohl – бълг. Хелмут Кол;
o Wolf Biermann – Волф Бирман.
Другояче стои въпросът, когато антропонимът е включен в словесна игра.
Така например в статията си „Biermann im Benz wartet auf Audienz”137 Волф
Бирман остро критикува вестникарската практика в ГДР и ФРГ, намордника на
“опекунството” от страна на редакторите в западногерманската преса и особено “найопасната цензура” – автоцензурата.
В следващия откъс става дума за Фогел – адвокат в ГДР, който срещу солидна
сума в твърда валута (западногермански марки) се занимава с екстрадиране на хора,
“неудобни” за режима (срв. Biermann 1990: 65-67):
Ich hatte im Manuskript den
Rechtsanwalt
Vogel
„Menschengroßhändler“ genannt.138

DDR- В
ръкописа
бях
нарекъл
„крупен
einen човекотърговец“ адвоката от ГДР – оня
Фогел.

Vogel, фамилното име на адвоката, е употребено малко по-нататък в текста в
словесна игра въз основа на денотативното значение ‘птица’ на съществителното Vogel,
ето защо това значение е експлицирано още на това място в превода:
Als ich noch in der DDR lebte, besuchte ich diesen
Vogel in seiner Kanzlei. [...]
Dieser Rechtsanwalt ist eine eindeutig zwielichtige
Gestalt, einer, der seit Jahrzehnten davon lebt, daß
die DDR Kopfgeld beim Verkauf von
unbotmäßigen Landeskindern kassiert. Und von
diesem Schandgroschen zweigt Vogel sein Honorat
ab – Westpfennige für Menschenfleisch [...].

Когато още живеех в ГДР, посетих тази птица
Фогел в бюрото му. [...]
Този адвокат определено е тъмен образ, човек,
който от десетилетия живее от това, че ГДР
касира пари за главите на непослушни
поданици при продажбата им. И от тези
позорни грошове Фогел заделя хонорара си –
западни пфениги за човешко месо [...].

137

Текстът е публикуван в taz от 09.02.1988 г. под заглавие „Biermann im Benz bittet um Audienz”.
Преводът на цитатите е дело на Красимира Велева (IV НФ) под мое ръководство и редакция (вж.
Димитрова 2009: 54 и сл.) – А. Д.
138
Очевидно е от контекста, че Бирман влага в думата Menschenhandel (бълг. досл. „търговия с хора“)
смисъл, различен от този в немската разговорна реч – 1) след 1933 г.; 2) около 1960 г.:
„Amt für Menschenhandel (бълг. служба за търговия с хора), ‘бюро по труда’. Изразът се появява след
1933 г. във връзка с трудовата повинност. Около 1960 г. се употребява отново по повод на
назначаването на чуждестранни работници.“ (срв. Küpper 1996 – Amt 2).

- 173 -

Именно на това място в ИТ наблюдаваме въпросната СИ, за която читателят на
ПТ вече е “подготвен” от преводача:
Ich verhandelte damals mit diesem
Rechtsanwalt, weil ich einem Freund
raushelfen wollte, der im VEB-Knast schwer
mißhandelt wurde.
Bei dieser Gelegenheit sang mir der
ondulierte Vogel in seinem goldenen KitschKäfig ein absurdes Klagelied. [...].

Преговарях тогава с този адвокат, защото
исках да помогна на един приятел да се
измъкне от страната – човек, който бе
жестоко измъчван в Държавно предприятие
„Пандиз“.
При тези обстоятелства напудрената птица
Фогел в своя златен кичозен кафез ми изпя
абсурдна жална песен.

Словосъчетанието der böse Wolf в ИТ представлява вертикална словесна игра на
Бирман с малкото си име Wolf и съществителното Wolf ‘вълк’ в комбинация с
прилагателното böse. В ПТ редом с антропонима Волф присъства и съществителното
вълк в клишето злият вълк, познато ни от приказките (вж. Димитрова 2009: 265):
Weder der böse Wolf noch der liebe Нито злият вълк Волф, нито милият Бирман
Biermann dürfen in die DDR einreisen.
има право да влезе в ГДР.
(Biermann 1990: 113 – 116)
(Превод: Красимира Велева – IV НФ)
Проблем при превода са също антропоними, употребявани в разговорната реч с
определено значение. Келетат (Kelletat 2006: 297) посочва като примери:
o Otto Normalverbraucher (нарицателно име за средностастистическия немец)139;
o Lieschen Müller (нарицателно име за средностастистическата немкиня)140;
o Krethi und Plethi (устойчиво словосъчетание) – български фразеологичен аналог
би бил идиомът куцо и сакато.
В българската разговорна реч и фразеология също се срещат такива примери:
o Марко Тотев ‘неудачник, човек без късмет’ (<https://frazite.com/Марко+Тотев>);
o Мара Подробната ‘човек без значение от пола), който е твърде любопитен към
подробностите
или
самият
той
се
впуска
в
такива’
(<https://frazite.com/Мара+Подробната>).
139

„Otto Normalverbraucher – der durchschnittliche, keine großen Ansprüche stellende Mensch, Bürger; wohl
nach
der
Hauptfigur
des
Spielfilms
„Berliner
Ballade“
(1948)“
(<https://www.duden.de/rechtschreibung/Otto_etwas_besonders_Groszes>).
140
„Lieschen Müller – die durchschnittliche, keine großen Ansprüche stellende Frau: Lieschen Müllers
Ansichten; zu beziehen auf den früher verbreiteten Vornamen Lieschen und die Häufigkeit des Namens
Müller“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/Lieschen_Elisabeth>).
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Популярни говорещи имена – пълни или частични съответствия – се срещат в
немската и българската приказка, например:
o Rotkäppchen → Червената шапчица (вж. Парашкевов 2015: 312)
o Aschenbrödel / Aschenputtel → Пепеляшка (вж. Парашкевов 2015: 279)
Интересни аналози са:
o Баба Меца ↔ Meister Petz (вж. Парашкевов 2015: 208)
o Заю Баю ↔ Meister Lampe (вж. Парашкевов 2015: 243)
Интересни имена, характеризиращи своите носители, се срещат в детската и
юношеската литература, но също така и в множество текстове от художествената
литература – Келетат посочва като примери Herr Kannitverstan” на Хебел и
Großkaufmann Klöterjahn на Томас Ман.
В тази връзка интерес представлява едно от немногобройните по-обширни
контрастивни изследвания в областта на ономастиката – дисертационният труд на Яна
Манова-Георгиева (2017) върху прякори/прозвища и говорещи имена в българската и
английската литература и техните съответствия (в английски и български преводи).
Става дума за следните произведения от Иван Вазов, Йордан Йовков, Чарлз
Дикенс и Уилям Текери – четирима писатели, „творили в относително един и същ
времеви отрязък – втората половина на XIX в. и началото на XX век“:
o Иван Вазов: „Под игото“; „Нова земя“; „Чичовци“; „Немили-недраги“;
„Кардашев на лов“; „Нора“; „Неотдавна“; „Митрофан и Дормидолски“;
o Йордан Йовков: „Старопланински легенди“; „Ако можеха да говорят“; „Вечери в
Антимовския хан“; „Песента на колелетата“; „Приключенията на Гороломов“;
„Жетварят“; „Чифликът край границата“;
o Чарлз Дикенс: „Приключенията на Оливър Туист“: „Посмъртните записки на
клуба Пикуик“;
o Уилям Текери: „Панаир на суетата“; „Книга за снобите“.
Корпусът на изследването включва „1409 лични и фамилни имена, 397
„говорещи“ имена и 288 прякори и прозвища, заедно с преводните еквиваленти на
прякорите и прозвищата, както и начините за предаване на личните и фамилни имена“
(вж. Манова-Георгиева 2017: 7 и сл.)
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*
Относно похватите при превода на текстове от жанр „фентъзи“ Е. А. Княжева
(2010) отбелязва, че се наблюдават поне

три

преводачески стратегии при

възпроизвеждането на измислени реалии („передача вымышленных реалий“):
1. уподобяващ превод („культурная адаптация оригинала за счет его русификации“):
Wormtongue – Гнилоуст; Woses, the Wild Men of the Woods – лешаки;
2. транслитерация/транскрипция

(„сохранение

национального

своеобразия

оригинала путем латинизации“): Chetwood – Четвуд; Warg – Варг;
3. запазване

на

вътрешната

семантика

в

комбинация

с

употреба

на

словообразувателен модел по нормите на ИЕ („сохранение внутренней семантики
реалии в сочетании с использованием иноязычной словообразовательной
модели“): Sackville – Лякошель; Baggins – Торбинс.141
Приведен е следният онагледяващ пример:
ИТ
This is Glorfindel, who dwells in
the House of Erlond, said
Strider.

ПТ1
Это Всеславур, он из замка
Элронда, – сказал Бродяжник.

ПТ2
Это Глорфиндейл из Дома
Элронда,
–
представил
Колоброд

Княжева отбелязва, че „в такива случаи се оценява ефективността на избраната
стратегия и метод на превод“ и тази преценка зависи от „субективните предпочитания
на експертите“, подчертава обаче, че „при всички случаи такива осъзнати преводачески
действия не бива да се окачествяват като погрешни, а резултатът от превода – като
„неправилен“ (вж. Княжева 2010: 193).

141

Ексцерпираните примери са почерпени от фентъзи романа-епопея на Дж. Р. Р. Толкин „The Lord oft he
Rings“ („Властелинът на пръстените“) и неговите три руски преводи, дело на:
1) А. Кистяковский и В. Муравьевый;
2) Н. Григорьева и В. Грушецкий;
3) В. А. Маторина; В. Волковский
(вж. Княжева 2010: 193).
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7.2 Прозвища и говорещи имена в превода – практико-приложен аспект
Предели на преводимото (I):
Говорещи имена в творчеството на Херман Хесе
и тяхната съдба в българския превод
Йозеф Милек отбелязва в статията си върху имената в романа „Игра на стъклени
перли“, че „предпочитано маскировъчно средство“ у Хесе е употребата на игровите
(главно латински) преводи на имена (срв. Mileck 1977: 170).
Собствени имена-маски
Красноречив пример за игровото отношение на Хесе към nomina propria е
шеговитото му обръщение „Dear Dollar of the morning“ към Ернст Моргенталер в
писмо от 1926 г., където той игрово “превежда” фамилното име Morgenthaler на
английски език с „Dollar of the morning“. В случая словесната игра е въз основа на
формалното сходство между съставката -thaler от фамилното име и думата Taler
‘стара немска монета до XVIII век’ (срв. Michels 1972: 63).
От една страна, по максимата вън е вътре редица имена на персонажи от
творбите на Хесе са такива на реални личности от различни културни пространства
(например Синклер е загатване за Исаак Синклер, близък приятел на Хьолдерлин,
любимия поет на Хесе, както и литературен псевдоним на него самия през Първата
световна война142).
Творецът

“скрива”

зад

немалко

имена-маски

също

и

действително

съществуващи личности от непосредственото си обкръжение, както и самия себе си
(например с инициалите H. H. на Хайнрих Хайлнер от романа „Unterm Rad“ и на
Хари Халер от романа „Степния вълк“). Мотивацията за употреба на такива имена е
различна: те са свързани с художествения замисъл, с тематиката на текстовете и пр.,
но също така и с удоволствието от “гатанките”, които Хесе задава на читателите си.
Тези имена-маски са все пак достатъчно прозрачни, за да може при вглеждане
читателят да отгатне кого респ. какво е “скрил” Хесе зад тях.
От друга страна, по максимата вътре е вън Хесе назовава в писмата си с имената
на такива персонажи онези, които е “скрил” зад тях.
142

Бернхард Целер нарича този период от живота на Хесе „ерата Синклер“ (Sinclair-Zeit – срв. Zeller 1998:
76 и сл.).
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Собствени имена-маски в романа „Das Glasperlenspiel“
Йозеф Милек отбелязва редица имена-маски в романа „Das Glasperlenspiel”: д-р
Ланг “е” Писториус; Якоб Буркхард “е” отец Якобус; Томас Ман – Майсторът на
играта Томас фон дер Траве; Ницше се появява като Фриц Тегулариус; Карл Изенберг –
като Карло Феромонте и др.
Самият Хесе се “прикрива” в романа зад няколко имена-маски (срв. Mileck 1977:
171 и сл.):
o Chattus Calvenus II – преводачката на романа „Das Glasperlenspiel” Недялка
Попова в бележка под линия прави пояснение за антропонима Chattus Calvenus II:
„Хат II от Калв (лат.) – Калв е родният град на Хесе.“ (вж. Хесе 1980: 81);
o Йозеф Кнехт;
o Ludi Magister – бележка под линия в ПТ съдържа пояснение на преводача за Ludi
Magister: „Магистър на играта“ (вж. Хесе 1980: 31);
o Плинио Десиньори – Според Милек фамилното име Десиньори Милек е избрано от
Хесе заради съзвучието с италианското име Плинио (срв. Mileck 1977: 170). Това
име е намек за светската характеристика на героя, но можем да го свържем също
така с лат. designare ‘възнамерявам, означавам’ и с Nomen agentis Designer. При
това тълкуване Плинио Десиньори неочакване се “демаскира” като двойник на
“литературния историк” Плинио Цигенхалс.
o Plinio Ziegenhalß – това име също можем да интерпретираме като име-маска на
Хесе поради два аргумента:
1. Наличието на присъщия му израз das feuilletonistische Zeitalter („епоха на
вестникарските литературни притурки“ – вж. Хесе 1980: 37);
2. Игровата връзка между фамилното име Ziegen-halß (досл. „Козевратов“) и
малкото име на твореца, Hermann със значение ‘козел, пръч’ в южнонемския
диалект (вж. GrimmWb – Hermann).
По този начин творбите на Хесе се превръщат в част от реалността, а част от
реалността се превръща във фикция (срв. Baumann 1966: 42). В един автобиографичен
разказ той дори описва срещата си с Кнулп – герой от едноименната негова новела – при
посещението на градчето на своето детство Калв.
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Имена-идеограми у Хесе
Goldmund ↔ Gold-mund → Бълг. Голдмунд
o Zlatousti ↔ Joan Zlatoust ↔ Johannes Chrysostomus ↔
o Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart ↔
o der goldene Mund Buddhas
В романа „Narziß und Goldmund“ с калката Gold-mund е маскирано името Златоуст. В романа е загатната връзката между името на главния герой Goldmund и това на
светеца Йоан Златоуст, известен в западноевропейската религия като Johannes
Chrysostomus.
Този намек оправдава избора на съответствието Zlatousti за Goldmund в сръбския
превод на творбата, „Narcis i Zlatousti“143, както и появата на съответствието Златоуст в
студия върху творчеството на Хесе от периода преди публикуването на българския
превод (вж. Натев 1980: 163).144
От друга страна, връзката Goldmund – Johannes Chrysostomus отвежда към
Моцарт, любимеца на Хесе: пълното име на Моцарт е Johannes Chrysostomus Wolfgang
Theophilus Mozart – героят Голдмунд е свързан с изкуството, но не чрез музиката, а чрез
дарбата на скулптор.
Най-сетне, предвид близостта на Хесе с Източната мъдрост, можем да
асоциираме Gold-mund, Злато-уст, със Златните уста на Буда и в момента, когато
Голдмунд извършва убийство, си спомняме думите на Сидхарта: „[В] разбойника и в
зароиграча се намира Буда, а в брамина – разбойникът“ (Хесе 1990: 308).
Говорещи имена в новелата „Лулу“
Новелата на Хесе „Lulu“ (1900), посветена на Е. Т. А. Хофман, е включена в
творбата „Hinterlassene Schriften und Gedichte von Hermann Lauscher“ (1901). Самата
творба не е преведена на български език, но новелата в превод от Недялка Попова е
поместена в сборника „Пътуване към Изтока“ (вж. Хесе 1990).

143
144

В статията върху сръбската рецепция на творчеството на Хесе (Grubačič – срв. Pfeifer 1977: Bd. 1, 108).
Българският превод под заглавие „Нарцис и Голдмунд“ е публикуван през 1995 г. (вж. Хесе 1995).
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Още тази ранна творба – причудлива смесица от „т.нар. действителност“ и
„втората действителност“ на душата и фантазията – съдържа редица примери за именамаски и говорещи имена.
В „т.нар. действителност“ Хесе пристига на 15 август 1899 г. в Кирххайм и още
същия ден среща Жули Хелман – „Лулу“145, племенницата на съдържателя на местната
кръчма. Той се влюбва в нея и остава в Кирххайм вместо предвидените два дни цели 10
дни. След това й пише пламенни писма от Базел (до декември с.г.), на които тя обаче не
отговаря (срв. Schenck 2000).
Зад имена-маски в новелата „Лулу“ (1900) Хесе “скрива” своите другари от кръга
„Petit cenacle“146: Ото Ерих Фабер, Оскар Руп, Лудвиг Финкх и Карл Хамелеле.
Снимка на приятелите от Petit cénacle

От ляво на дясно: Ото Ерих Фабер, Оскар Руп, Лудвиг Финкх, Карл Хамелеле и
Херман Хесе. Фотограф: Ото Хофман (Кирххайм). Снимката се съхранява в
Литературен архив – Марбах (срв. https://litos.wordpress.com/tag/petit-cenacle/)

Ото Ерих Фабер “присъства” в текстовия свят като „елегантния господин Ерих
Тенцер, близък член на братството на cénacle и особено сърдечен приятел на Карл
Хамелт“147 (вж. Хесе 1990).
Оскар

Руп

е

“скрит”

в

новелата

зад

името-маска

Оскар

Риплайн,

„референдаря“.148

145

„… Julie Hellmann (1878–1972) (Lulu), die Nichte des Kronenwirts …“ (Schenck 2000).
Срв. Zeller 1998: 38 и сл.; Schenck 2000.
В българския превод на новелата е запазен френският израз petit cenacle, който е обяснен в бележка под
линия:
„Мъжко събрание на хора с еднакви идеи (фр.). – Б. пр.“ (вж. <http://chitanka.info/text/21202#textstart>).
147
Нем. „der elegante Erich Tänzer, ein intimes Mitglied der Brüderschaft des Cénacle und Karl Hamelts
besonderer Herzensfreund.“
146
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Лудвиг Финкх от реалния свят се “озовава” във фантазния свят на новелата като
„приятеля Лудвиг Угел“.Интересно е, че Финкс описва в книгата си „Verzauberung“
(1999) от свой ъгъл събитията, описани от Хесе в „Лулу“ (срв. Schenck 2000).
Карло Хамелеле е “маскиран” като Карл Хамелт, „кандидата на юридическите
науки“.
Самият самоиронизиращ се Хесе “наднича” в новелата зад три говорещи имена
“шапки видимки” – достатъчно прозирни, за да го “разгадаем” зад тях: Hermann
Lauscher, поета огледален образ на поета Haderbart и философа Drehdichum от
Царството на безгрижието.
В публикувания превод обаче тези говорещи имена“мълчат”:
o Името на поета Hermann Lauscher (ИТ) → съответствие Херман Лаушер (ПТ)
Фамилното

име

Lauscher:

немското

съществително

Lauscher

означава

‘подслушвач’ (производно като nomen agentis от глагола lauschen ‘подслушвам’), а в
ловджийския говор означава ‘ухо на по-едър дивеч’.
Явно е, че тези речникови съответствия, първото от които с изявена отрицателна
конотация, не биха ни помогнали при превода. Ето защо при избора на съответствие за
антропонима Lauscher бихме могли да се опрем на другите две значения на lauschen
‘слушам (внимателно, унесено)’; ‘ослушвам се’ (вж. НБР) и да потърсим като
потвърждение за преводаческото решение семантично съвместими с тези значения
изказвания в ИТ.
o

Името на поета Haderbart (ИТ) → съответствие Хадербарт (ПТ)
Дословният превод на Haderbart би могъл да гласи „парцалива брада“ с оглед на

значението

на

нем.

Hader

‘Stoffball,

Lumpen,

Scheuertuch’

(вж.

<https://www.dwds.de/wb/Hader>).
Този протагонист е характеризиран в новелата като „верният гений Хадербарт,
който иначе изпълняваше длъжността на придворен поет, на философ и шут“; „геният
Хадербарт, у когото, въпреки по-високата фигура, можеше да се познае Дредихум“149.

148

Според Хилдегард Витенберг (срв. Wittenberg 1954: 14) Хесе визира с протагониста Оскар Риплайн
„трезвомислещия човек“.
149
Нем. „der getreue Geist Haderbart, der sonst das Amt des Dichters, Philosophen und Hofnarren versehen
hatte“; „der Geist Haderbart, als Drehdichum trotz der erhöhten Gestalt erkennbar“.
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o Името на философа Drehdichum (ИТ) → съответствие Дредихум (ПТ)
Философът от Царството на безгрижието е представен като „белокос, сивобрад
мъж“; „сивобрадият“; „стария чудак и философ Дредихум“150.
Dreh dich um означава дословно „завърти се/обърни се“, ето защо можем да
възприемем този образ като въплъщение на идеята у Хесе за непрекъсната готовност за
промяна и за ново начало.
В Царството на безгрижието и красотата Аск (ИТ: Askenland) името на краля
Безгрижие като съответствие за Ohneleid “говори” и на българската аудитория.
Други две немски говорещи имена в ИТ обаче също “мълчат” в ПТ поради
преводаческото решение за транскрипция – такива са например:
o Името на вещицата Zischelgift (досл. „съскаща отрова“) (ИТ) → съответствие
Цишелгифт (ПТ)
Вещицата „както в приказките, така и в живота, олицетворява враждебното
начало, което Красивото трябва да преодолее“ (срв. Wittenberg 1954: 14); ето защо от
“мълчанието” на това говорещо име в ПТ не е в ущърб на възприемането на този образ
от страна на българския читател.
o Името на змията Edelzung (досл. „благороден език“) (ИТ) → съответствие
Еделцунг (ПТ)
Това говорещо име в ИТ би могло да е “кодирано име” на Уроборос (а може би
на Кундалини, спомената години по-късно в „Пътуване към Изтока“. При
транслитерацията се губи смисъла, вложен в този образ, тъй като змията обикновено се
асоциира със смъртна опасност.
Похватът „транскрибиране“ в ПТ в тези случаи би могъл да се комбинира с
похват „издателски бележки под линия“ с пояснения на преводача за дословните
значения на тези говорещи имена в ИТ.
*

Във връзка с темата „Прякори/прозвища, говорещи имена и превод“ на
студентите могат да се поставят следните задачи:
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Предели на преводимото (II)
I. Прякори/прозвища и говорещи имена в разкази на Чудомир и тяхната съдба в
немския превод
ЗАДАЧА 1. (Индивидуална задача)
А. Обособете в тематични подгрупи видовете прякори и говорещи имена в
разкази на Чудомир (вж. Приложение № 5).
Б. Отбелязвайте към всяко съответствие в немския ПТ избрания тип
преводаческа стратегия (според класификацията на Княжева), като маркирате
съответствията, при които наблюдавате подход, различен от тези три стратегии.
II. Говорещи имена във фентъзи-епопеята „The Lord oft he Rings“ от Дж. Р. Р.
Толкин и тяхната съдба в българския, немския и руския превод
(вж. Приложение № 4)
Български превод – ЗАДАЧИ.
1. Запознайте се с мотивировката за избор на прозвище, респ. говорещо име на
герои във фентъзи-епоса „The Lord oft he Rings“ от Дж. Р. Р. Толкин.
2. Определете преводаческата стратегия при българския превод на следните
аптроними във фентъзи-епоса (Приложение № 4)
Немски превод – ЗАДАЧА (ГРУПОВА РАБОТА)
Подредете посочените на немски език прозвища във фентъзи-епоса в тематични
групи по произход (с оглед на качествата на техните носители – отличителни външни
белези, свойства на характера; занятие и др.; етимология; лични мотиви на автора и др.).
Руски превод – ЗАДАЧИ
1. Представете с примери похвати, приложени при руските преводи на говорещи
имена.
2. Представете накратко руските преводи на произведението на Дж. Р. Р. Толкин

150

Нем. „ein weißhaariger, graubärtiger Mann“, „Graubart“; „der alte Sonderling und Philosoph“.
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8. Езикови варианти и превод
Понятието езиков вариант е очертано в най-широк смисъл от Ричард Хъдсън в
книгата „Социолингвистика“ по следния начин:
Ако се приеме, че ’езикът’ е явление, включващо всички езици на света, терминът езиков
вариант (или просто вариант) може да се използва за всяка отделна негова проява …
Отличителните белези на един езиков вариант са езиковите елементи, включени в него,
поради което можем да го определим като „едно множество от езикови елементи със
сходна социална дистрибуция“.
Въз основа на това определение всеки от изброените по-долу езици може да се нарече
ʼезиков вариант’: английски, френски, лондонски английски, английският на футболните
коментатори, езикът на обитателите на определен ʼфамилен дом’ в Северозападна
Амазония, езикът или езиците на определен човек. (Хъдсън 1995: 42, маркировката моя –
А. Д.)

Сходно схващане като това на Хъдсън застъпват Катарина Райс и Ханс Вермеер.
Те използват термина лект като общо название за „езиков вариант“ и отбелязват, че
„лектите могат да се превърнат в проблем при превода“151:
Mit Lekt sind nicht nur Nationalsprachen (z.B. Deutsch, Spanisch) gemeint (Paralekte),
sondern auch untergeordnete Ränge, z.B. Dialekte. Beim Dialekt unterscheidet man
Regiolekte (z.B. Alemanisch, Schwäbisch) und Soziolekte (z.B. Honoratiorenschwäbisch). Der
Idiolekt ist die Sprache eines Individuums zu einer gegebenen Zeit (z.B. die Sprache Schillers,
die Sprache von Lessings Nathan) […]. (Reiß/Vermeer 1991: 22, маркировката моя – А. Д.)

Относно термина социолект Андреана Ефтимова (2013) отбелязва, че

той

„може да се използва като обобщаващ за определена група езикови варианти“ и
представя типологията на С. Грабиас въз основа на критерии професионализъм ,
експресивност и секретност:
Типът на социолектите се определя от един от двата контролиращи критерия –
професионализма или експресивостта. Затова социолектите се категоризират според
опозициите:
o
професионализация vs. не- професионализация;
o експресивост vs. не-експресивост.
Според тези три критерия С. Грабиас разделя социолектите на следните видове:
1. Социолекти според заниманието:
А) професионални езици (професиолекти) … например социолектите на ловците,
войниците, моряците;
151

Цитат в оригинала: „Lekte können zu Translationsproblemen werden.“ (Reiß/Vermeer 1991: 22)
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Б) жаргон – варианти, използвани от групи извън обществото, например престъпници,
затворници … и др.
2. Експресивни социолекти – с доминираща експресивна функция …:
А) сленг – … например студентският или тийнеджърският сленг;
Б) интенционално кодирани варианти – … като езиков експеримент или езикова игра,
например детският таен език (пилешкият език).
(Ефтимова 2013, срв. Grabias 2010: 62 и сл.)

8.1 Похвати при превода на езикови варианти
При наличие на езикови варианти в ИТ техният превод следва да се придържа
към принципите на вторичната устност , която с опора на Димова може да определим
като
стратегия на писане, при която се наподобява говоримият език като стилистично средство
за симулиране на устност, като същевременно се запазва изкуствеността респ.
изкусността/художествеността на писмения текст. (Димова 2013: 34 и сл. – маркировката
моя, А. Д.)

Във връзка с наподобяването на говоримия език Димова (2013: 35) обръща
внимание на компенсаторните стратегии при „описменостяването“ на елементи от
устната комуникация:
[O]т компенсация се нуждаят и граматическите структури, и изборът на лексикални
единици, които също трябва да бъдат адаптирани към узуса на устната комуникация.
Усложненият синтаксис отстъпва на заден план за сметка на кратки изречения и прости
съчинителни връзки, за да бъде възприемането им по-лесно и по-бързо.
С помощта на парентези се маркират смислови добавки, допълнения и уточнения;
анаколути се вмъкват с помощта на запетаи;
разговорният език често се проявява в необичаен (емфатичен) словоред, инверсии, честа
употреба на показателни и лични местоимения, многобройни паузи и повторения.
(Димова 2013: 35, маркировката моя – А. Д.)

При превода на езикови варианти са от значение следните стратегии (срв. Kolb
2006: 278 и сл.):
1. Диалект (ИТ) → Диалект (ПТ)
Тази стратегия се среща в ПТ докъм средата на ХХ век, когато настъпва обрат в
обичайните схващания за превода и тя в повечето случаи се оказва неуместна. Като
пример Валтрауд Колб посочва швабски диалект в превод на диалози на герои от роман,
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в който действието се развива в Южна Америка. (В този случай впрочем би бил също
така неуместен изборът на шопски диалект в евентуален български превод на въпросния
роман.)
2. Езиков вариант (ИТ) → Социолект (ПТ)
При тази стратегия преводачът трябва да е наясно с това, какви аспекти на даден
езиков вариант са релевантни за превода: разговорната или регионалната /
(социо)културната маркировка.
В тази връзка Колб отбелязва, че „най-малко проблеми възникват при
предаването на социолекти, понеже в езика-цел обикновено се срещат съответни
езикови варианти на социални групи, диференцирани по социално положение, възраст
или полова принадлежност – например английски и немски тинейджърски сленг“ (срв.
Kolb 2006: 279).
3. Езиков вариант (ИТ) → Създаване на «изкуствен език» (ПТ)
Тази стратегия се проявява при отчуждаващия („остранностяващия“) превод.
Такива ПТ по принцип се възприемат по-трудно, отколкото преводи с употреба на
социолект или на лексика от разговорната реч.
8.2 Езикови варианти в превода – практико-приложен аспект
(1)
Две австрийски стихотворения на диалект в български превод
Проблем при превода на две стихотворения от „Schwarz-weiß : musikalischliterarisches Schach. ACCUS“ се оказа виенският диалект, на който бяха написани. Става
дума за стихотворението на Хелмут Корхер „schwoaz und weiss“ (ИТ1) и за
стихотворението на Герхард Рюм „keanddna schdossn“ (ИТ2).
В двата изходни текста е изразено моментно настроение на лирическия Аз.
Диалектът не само сигнализира неговата принадлежност към топоса Виена, а също така
пренася читателя от изходната култура в този космополитен град и предизвиква
естетическа наслада от нейния колорит.
За пределно изясняване на съдържанието на тези два изходни текста се допитах
до австрийската лекторка в нашата катедра по онова време.
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В ИТ1 се наслаждаваме на зимна картина с мостовете над река Виена (wienfluss),
най-известната от всички малки реки от Виенската гора, преминаващи през града
(wienfluss auf ana bruckn im winta).
Картината “оживява” с персонажите – жена, която храни птици, лирическият Аз
и неговият неидентифицируем придружител (или придружителка?) – загатнат с do (du),
местоимение за 2. л. ед. ч. – който с побутване го откъсва от съзерцанията и размислите
му (do stessts mi auf).
Загатнат е също така мултикултурният облик на града. При това зад употребения
регионален пейоратив Pifkenesien ‘Германия’ прозира общностно пренебрежително
отношение.

Другият

употребен

регионален

пейоратив

tschuschn

‘сръбски

гастарбайтери’ би могъл да “подсказва” също такава общностна нагласа към тази
субкултура.
ИТ1
schwoaz und weiss
Helmut Korherr

ПТ1
Черно и бяло
Хелмут Корхер

waun i so im winta
beim wienfluss
auf ana bruckn steh
do siech i
de oidn weiba
wias de vegln fiadan dan
robn und möfn san do
und freili
a a poar freche spotzn

Когато през зимата
застана на реката във Виена –
на някой мост
виждам някоя жена
как храни птици

mia foid auf
noch ana gewissn zeid
dass de möfn
de gresstn brockn kriagn
und de robnviecha
stampad ma weg
warum – is gaunz afoch:
die möfn san weiß
und de robn
so schwoaz wia de nocht

полски врани, чайки...
е, и разбира се
шепа врабчета-нахалници

след някакво време откривам:
на чайките се падат
най-големите къшеи
а враните – тях ги пропъждат

много просто защо:
чайките са бели,
а враните – черна нощ
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obwoi de möfn
laut lexikon
echte raubvegln san
und die „saatkrähen“
singvegeln –
a bissal haser
oba sehr intelligent

нищо, че в енциклопедии
чайките са си хищници
а враните – пойни птици –
попрегракнали,
ама интелигентни

do stessts mi auf
und i denk ma
wia des warat

Побутваш ме –
хрумва ми
какво ли щеше да е

waun unsara tschuschn
aus pifkenesien
oda aus schwedn
kummatn...
(ACCUS 2013: 38)

ако нашите
чу-ши-бачкери
бяха дойчовци
или шведи...
(ACCUS 2013: 39)

ИТ2 показва картина на обедно оживление по една от централните виенски
улици, „Кертнер щрасе“, недалеч от двата символа на града – улицата „Грабен“ (da
grobm) и катедралата „Свети Стефан“ (da schdeffe). Освен лирическия Аз персонажи са
женски образи – блондинки, брюнетки (blonde, brünedde), както и една дебелана, явно
със своя любим (schazzi hauchd di fedde).
При ИТ2, където диалектизмите бяха далеч по-непрозирни от тези в ИТ1, се
наложи да направим с нашата австрийската лекторка интралингвална интерпретация,
заменяйки тази езикова разновидност с книжовен немски език.
ИТ2
keanddna schdossn
Gerhard Rühm

ПТ2
кертнер щрасе
Герхард Рюм

keanddnaschrossn
vadraudda glaung
blonde
brünedde
keanddnaschdrossn
zwöf hoeb ans
schazzi
hauchd di fedde

кертнер щрасе
позната суетня
дванайсет часа
кертнер щрасе
дванайсе и пол’вина
блондинки, брюнетки
„скъпи” –
пъхти дебела кокетка
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weidda obm
is da grobm
und da schdeffe
wingd ma zua
schwoazze
adredde

По-горе
е Грабена
Щефли ме среща
черен
и спретнат

i bin scho miad
gem s a rua
(ACCUS 2013: 42)

вече съм скапан
чао приятели
(ACCUS 2013: 43)

Тези две австрийски стихотворения и техните преводи се придържат към
принципите на вторичната устност. Редица компенсаторни стратегии се наблюдават в
повърхнинната структура както на изходните текстове, така и на транслатите.
С оглед на „вторичната устност“ диалектът в изходните текстове е предаден с
разговорна и отчасти с жаргонна лексика в преводните текстове. Илюстриращ е
следният пример:
ИТ2: i bin scho miad

ПТ2: вече съм скапан
чао приятели

gem s a rua

С цел, ако не “потапяне”, то поне “надникване” на българския реципиент във
виенската атмосфера и колорит, в двата транслата е възпроизведена характерна лексика
от оригиналите, придружена с пояснителни бележки под линия, например:
1.

ИТ1: aus pifkenesien

ПТ1: дойчовци (метонимичен превод)

Бележка под линия: австр. пейор. Pifkenesien
‘Германия’

2.

ИТ1: tschuschn

ПТ1: чу-ши-бачкери

Бележка под линия: австр. пейор. Tschuschen
‘сръбски гастарбайтери’

3.

ИТ2: da grobm

ПТ2: Грабена

Бележка под линия: Der Graben – име на улица
във Виена

4.

ИТ2: da schdeffe

ПТ2: Щефли

Бележка под линия: schdeffle = der Steffli = der
Stephansdom – Катедрала „Свети Стефан“ във Виена
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В двата изходни текста са нарушени немските пунктуационни норми, както и
ортографичните правила в немския език – липса на голяма буква при изписването на
съществителните.
Преводните текстове също се придържат към нарушение на правилата за
пунктуация. Съответстващо нарушение при правилата за правопис обаче не е възможно,
понеже българските съществителни по правило се изписват с малки букви.
Коментар заслужават също така преводаческите решения в следните два случая:
I.
ИТ1: beim wienfluss

ПТ1: … на реката във Виена

Като съответствие на топонима wienfluss (Wienfluß) от ИТ1 в ПТ1 е употребено
словосъчетанието

реката

във

Виена,

съшествително

нарицателно

име

със

следпоставено локално определение.
Това решение е мотивирано от две причини: топонимът река Виена в ИТ1 има
редундантна (второстепенна) функция за разлика от топонима Виена. Освен това се
предполага, че река Виена не присъства в активните културни познания на българския
реципиент.
II.
ИТ2: … brünedde

ПТ2: … брюнетки
дебела кокетка

di fedde

В ПТ2 с цел запазване на ритмиката се наблюдава “дописване” на
съществителното кокетка пореди частичното звуково сходство с думата брюнетки в
предходен стих.

(2)
Писмо до любимата – Превод на текст с лексика от младежкия говор
Терминът младежки говор се употребява тук с опора на Стойко Стойков, който
отбелязва следното важно наблюдение:
Тарикатският говор на софийските гимназисти, както видяхме, не е нещо
изключително. По дух и по характер, по брой на синоними, по словно съдържание и по
начини за набиране на думи той е напълно еднакъв с ученическите говори у руси, чехи
и други народи. (Стойков 1946: 21 и сл., маркировката моя – А. Д.)
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Винфрид Улрих (Ulrich 1992) предлага в книгата си „Linguistik für den Unterricht“
стилизирания текст „Geliebte Dorothea“152 като онагледяващ пример за немския
младежки говор на т. нар. Halbstarke/Halbwüchsige153 във ФРГ през 50-те години на ХХ
век, познат в немското езикознание като Halbstarkenchinesisch.
Композитът Halbstarkenchinesisch обозначава по онова време т.нар. „скептично
поколение“, т.е. „едно поколение млади хора, определяни като аутсайдери и агресивно
настроени“; das Halbstarkentum се възприема като название за „асоциално младежко
поведение в големия град“.154
Интересно е, че това „особено провокативно поведение“ от този период е
явление, което не е ограничено в пределите на Германия. Йоахим Щаве прави
съпоставителен анализ на този феномен – младежта през 50-те години на ХХ век не
само в Германия, а и в Англия, Америка, както и в комунистическите държави СССР и
Полша155 –, опирайки се на изводите на социолози и психолози, че става дума за
„опълчване на младежите срещу бюрократично-индустриалната социална структура,
определяща в различна степен обществения живот в цивилизованите държави“ (срв.
Stave 1958: 191 и сл.).156
I. Изходен стилизиран текст „Geliebte Dorothea!“ (ИТс)
Geliebte Dorothea! Einzige Klammer!
Ich schreibe dir heute vom Stall aus, um dir eine spitze Schaffe mitzuteilen, obwohl mich mein
brüderlicher Tastenhengst unentwegt stört. Du kennst ihn doch: der mit dem auffallenden
Pennerkissen und der stumpfen Schramme Anny als Brieze, ein typischer Fall von bescheuertem
Eckzahn!

152

Улрих заимства този стилизиран текст от Курт Крюгер-Лоренцен, който след всеки сленгизъм в скоби
отбелязва синонимна книжовна дума или фраза. За разлика от него Улрих наред със стилизирания текст
помества негова интралингвална интерпретация на книжовен немски език със синонимната неутрална
лексика (срв. Krüger-Lorenzen 1960: 300; Ulrich 1992: 262 и сл.).
153
Обозначенията Halbstarke и Halbwüchsige нямат утвърдени български съответствия, ето защо тук се
предлагат като такива недорасляци, респ. ежлета: „Така се избягва отрицателната конотация на
хулигани, респ хъшлаци.“ (Димитрова 1999: 203)
154
Вж. Димитрова 1999: 202 и сл.; срв. Stötzel/Wengeler 1995: 217 и сл.; Stave 1959: 17.
155
В България такива “асоциални” младежи от онова време са били етикетирани като зози и суинги (вж.
Димитрова 1999: 203).
156
Трябва да се отбележи фактът, че от края на 50-те години насам обозначенията Halbstarke и
Halbwüchsige загубват пейоративната си окраска и вече се употребяват като синоними за събирателното
съществително младеж.
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Du sollst es wissen, liebe steile Haut, daß ich jetzt eine Zentralschaffe im Fernsehen als
Beleuchter bekommen habe, so daß die Kohlen endlich stimmen, und ich die Miete nicht mehr
scharf zu sein brauche. Nun wird keiner mehr an mir herummotzen! Morgen lasse ich mir eine
Koreapeitsche machen und kaufe mir ʼkanische Röhren! Die erste Rate für den flinken Hirsch
ist bezahlt. Du bekommst neue Kutten. Setz' die Schlägerpfanne auf! Und hinaus geht's ins
Grüne in die dufte Gammeltimpe, wo Gichtstengel, Pfann und Schiessbude unsere
Verlobungsmusik spielen! Dort werden wir ein Fass aufmachen; sehen, was läuft und ein Rohr
nach dem anderen anbrechen. Du, süße Edelschaffe, wirst mit deinem schauen Laufwerk, das so
viel Ankratz hat, mit mir einen hinrocken mit Überhebe und Anschmeisse, dass meine Neider
vom Feuerstuhle fallen! Und wenn ein Zickendraht meine reizende Wuchtbrumme zu scharf
beäugt, dann kann ich ihn fix mit einem harten Brando bedienen.
Abends sehen wir uns noch den letzten Heuler an, und danach werde ich Dir bei Superscheibe
und Lulle den goldenen Ring aufstecken!
Du bist leider sehr dufte, mein bedienter Zahn! Küss mich, denn darauf stehe ich!
Dein Macker Billy
(Krüger-Lorenzen 1960: 300, vgl. Ulrich 1992: 262)

Изходният стилизираният текст (ИТс) съдържа редица лексеми, лектно
маркирани с „Halbw./Halbst. 1955“ в Речника на немската разговорна реч от Хайнц
Кюпер,

например:

Schaffe,

Überhebe,

Anschmeiße,

Schramme,

Wuchtbrumme,

Gammeltimpe, (ameri)kanische Röhren (вж. Küpper 1996).
Отделни лексеми (dufte; spitze; Kohle; Lulle; Macker) се срешат в лексикони на
немския младежки говор от 80-те и 90-те години на ХХ век (вж. Müller-Thurau 1985;
Ehmann 1994; 1996).
Прави впечатление също наличието на редица лексеми, които фигурират в
речника на Кюпер с маркировката „Halbw. 1955“ (steile Haut; bedienter Zahn; Kutten;
Pennerkissen; Koreapeitsche; Feuerstuhl; der letzte Heuler), но не са регистрирани в поновите лексикони на немския младежки говор, нито в Речника на немския език от
Герхард (вж. Wahrig 1994), нито в академичното издание на двутомния Немскобългарски речник (вж. НБР), а също са непознати за немските младежи близо половин
век по-късно.
Това “отмиране” на нашумели в определен период думи и изрази в младежкия
говор, се дължи на следните фактори:
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1. Промяна на социокултурния и комуникационно-ситуативния контекст, отразен в
съответната лексика
2. Динамика и стремеж към постоянно експериментиране с езика, присъщи на
младежта
3. Приемане на думи и изрази от младежкия говор в други области (медии, реклама)
и приобщаването им към общоупотребяваната лексика (срв. Schlobinski et al. 1993:
11 и сл.). Ето защо такива лексеми, маркирани у Кюпер с „Halbw./Halbst. 1955“,
фигурират у Варих с маркировки fig., fam. или scherzh. и са маркирани в НБР
съответно с фиг., фам или разг. (срв. Димитрова 1999: 204).
II. Лектно-маркирана интралингвална интерпретация
от младежи в Манхайм, 1995 г. („П“Тн)
Geliebte Dorothea! Einzige Freundin!
Ich schreibe dir heute von zu Hause, um Dir geile News mitzuteilen, obwohl mich mein Bruder,
der Pianist, unentwegt stört.
Du kennst ihn doch: der Langhaardackel mit der Schnalle Anny als Tussi, eine typische graue
Maus!
Du sollst es wissen, liebes Kind, daß ich jetzt eine Superstellung im Fernsehen als Beleuchter
bekommen habe, so daß das Fett einfach O.K. ist und ich die Miete bezahlen kann.
Nun nervt mich keiner mehr!
Morgen lasse ich mir eine Glatze machen und kaufʼ mir amy Hosen!
Die erste Rate für die Mühle ist bezahlt.
Du bekommst neue Klamotten. Setzʼ den Helm auf! Und hinaus gehtʼs ins Grüne in die Kneipe,
wo Klarinette, Banjo und Schlagzeug unsʼre Verlobungsmusik spielen!
Dort werden wir feiern; zuschauen, was läuft und ein Bottle nach dem andern leeren.
Du, geile Sau, wirst mit Deinem willenlosen Laufwerk, das so geil macht, mit einem hinrocken,
so daß die Hudel vom Motorrad fallen!
Und wenn ein Spießer meine geile Maus zu scharf ansieht, dann hau ich ihm voll rotz eine ʼrein!
Abends schauen wir uns noch einen Superfilm an, und danach werde ich Dir bei Superscheibe
und Lulle den goldenen Ring aufstecken!
Du bist echt super, meine geile Schlampe! Fuck mich, denn das findʼ ich cool!
Kinderficker Billy-boy
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Лектно-маркираната

интралингвална

интерпретация

(„П“Тн)

изготвих

експериментално като сборен вариант с младежи (между 17 и 22 години) от Манхайм
през 1995 г. Естествено, повечето сленгизми им бяха непознати – почти половин век
след употребата им от „недорасляците“/„ежлетата“, както и с оглед на тяхната
мимолетност и на динамичната замяна с нови сленгизми и модни думи. Към няколко
обозначения бяха предложени повече от едно съответствие, например за Klammer
(‘приятелка’) – geile Sau/Kuh; за Schramme (‘много глупаво момиче’) – dumme/blöde Kuh
и др. От използваната неутрална лексика за обозначаване на музикалните инструменти е
видно отшумяването на рок-енд-рол-епохата сред немските младежи към края на ХХ
век.
Интересен момент е предаването на Stall (бълг. досл. „обор“) като метафорично
обозначение за (роден/бащин) дом с неутрална лексика – zu Hause. Можем да се
запитаме доколко тази неутрализация е индикатор за “помиряването” на немските
младежи в края на века с микросвета, който ги заобикаля (срв. Nieraad 1982: 93).
Прави впечатление също употребата на англицизми (O.K., amy Hosen, Bottle, fuck
mich, cool, Billy-boy) – за разлика от 50-те години на века като комуникационен
контекст в ИТс, където такива не присъстват.
III. Лектно-маркиран превод
от студенти германисти в ШУ, 1995–1996 г. (ПТб)
Скъпленце Доротея! Кроасанчето ми!
Пиша ти от бърлогата, да те светна за нещо върховно, макар че брат ми ми лази по
нервите с неговото препускане по пианото. Ти го знаеш – оня с поразителната кичара и
с неговата пичка Ани, тъпа гъска и типичен случай на фалшив декор!
Трябва да знаеш, скъпо пухче, че твоят старец се издигна и получи много точно
бачкане в телевизията като светлинен оператор. Така че най-после съм на пачка и
джобът ми няма да пости.
Вече никой няма да ме нерви!
Утре се остъргвам “чичко тревичко” и си купувам щатски кюнци.
Първата вноска за трепача е вече пратена. Обзавеждам те с нови парцалки,
нахлузваш скафандъра – и напред, в дивата “бракма на музиката”, където кларинети,
банджо и барабани ще засвирят годежната ни музика. Ще куфеем и ще дивеем, ще
гърмим тапа след тапа и изобщо играта ще заспи!
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Ще се из-рок-вихрим двамцата с теб, чумичке сладка, с твоя готин бедър, който
всички киризят – и завистниците ми ще паднат от коня!
И ако някой отворко озърклясва моето прелестно бебче, ще му забия
моменталически един Шварценегер!
Вечерта ще скиваме някой касов хит, а после в ритмите на някоя супер-тава и сред
омаята на фасовете ще ти надяна златната халка!
Връхта си, мое сексапилно маце!
Цункай ме! Обичам да го правим…
Твой супермен Били

Лектно-маркираният превод (ПТб) се получи в резултат от различните
предложения за съответствия сленгизми от страна на студентите германисти от I до IV
курс в ШУ (уч. 1995–1996 г.), които имаха на разположение трите немски текста – ИТс,
интралингвалната интерпретация на стандартен немски език (в книгата на Улрих) и
„П“Тн.
Както манхаймските младежи, така и студентите германисти предложиха повече
от едно съответствие към някои обозначения, например:
o със значение ‘любима приятелка’ - сладост, чудо мое, захарче, магнитче,
кукличка, кукла от витрина;
o със значение ‘(роден/бащин) дом/собствена стая вкъщи’ – колиба, килия, бардак,
кочина
Прави впечатление употребата на съществителни с диминутивни суфикси с
емоционална конотация (пухче, захарче, магнитче, бебче, чумичка и др.) – за разлика от
двата немски текста, където такива липсват. Наличието на такива съществителни
потвърждава твърдението на Кети Ничева (1985: 205), че един от начините за създаване
на емоционална лексика в българската разговорна реч е „чрез употреба на умалителноувеличителни суфикси“.
Трябва да се отбележи също, че от направените студентски предложения
проличава синхронът (стилистичната компатибилност) между отделните езикови
средства (срв. Димова 1995: 12 и сл.), например:
(1) твоите възхитителни крака, които имат доста обожатели;
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(2) красиви крачета, които са толкова примамливи;
(3) готски пергели, които събират толкова много зъркели;
(4) готин бедър, който всички киризят.
Три номинативни вериги в ИТс и лектно-маркирани съответствия в „П“Тн и ПТб
№

Номинативна верига в ИТс

1.
Dorothea

2. Anny

3.
Motorrad

Номинативна
верига
(съответствия)
„П“Тн
Geliebte;
Geliebte;
*Klammer (‘Freundin’);
Freundin;
liebe steile Haut (‘flottes Mädchen’);
liebes Kind;
süße Edelschaffe (‘patentes Kind’);
geile Sau;
reizende Wuchtbrumme (‘hübsches Mädchen’);
geile Maus;
sehr dufte (‘ganz große Klasse’);
echt super;
bedienter Zahn (‘Mädchen mit Sex-Appeal’);
geile Schlampe
stumpfe *Schramme (‘besonders dumme Gans’); *Schnalle;
Brieze (‘feste Freundin’);
Tussi;
bescheuerter
Eckzahn
(‘blödes graue Maus
Mauerblümchen’);
der flinke Hirsch;
die Mühle;
Feuerstuhl
Motorrad

Номинативна верига
(съответствия) в ПТб
в
Скъпленце;
кроасанче;
скъпо пухче;
чумичке сладка;
прелестно бебче;
Връхта си;
сексапилно маце
пичка;
тъпа гъска;
фалшив декор
Трепача;
коня

ОБОБЩЕНИЕ: В трите текста е очевидна ролята на метафората като доминантна
стилистична фигура, отразяваща креативността на младежкия говор.
От коментара на двете лектно маркирани интерпретации на ИТс можем да направим
заключение за “родовото сходство” между немския и българския младежки говор по
отношение на ситуативно- и комуникативно-обусловените белези емоционалност и
(стремеж към) оригиналност на изказа.
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ПОСЛЕСЛОВ
Игрово

деструктурираното

обозначение

ПОСЛЕСЛОВ

–

също

както

ПРЕДИСЛОВИЕ – съдържа двояк смисъл.
От една страна, от разгледаните проблемни моменти при художествения
превод е видно, че все пак преобладава оптимистичната опция „мизерно заекване“, а
опция „мълчание“ може да бъде преодоляна с креативни компенсации.
В такива щекотливи ситуации може би е уместно на целевите реципиенти да
бъде предоставен (по възможност!) редом с транслата и самият оригинал. По този начин
поне онези читатели, които владеят изходния език, биха могли да се насладят на
творческото майсторство на неговия създател – и, сравнявайки ИТ с ПТ, да направят
асоциация с българската мъдрост „Хубавият кон и под скъсан чул си личи“…
От

друга

страна, Послеслов-ът съдържа едно (малко нестандартно!)

онагледяващо обобщение за прилагането на стратегии и похвати при такива проблемни
моменти в процеса на превода.
Става дума за два текста и техните “преводи” – едно стихотворение и откъс от
една нонсенс-пиеса.
(1)
„Плагиат?!“
Това стихотворение и двата негови “превода” – на немски и на руски език –
илюстрират комбинацията от езикова игра като текстоизграждане въз основа на
заглавия, стихотворчество / стихотворен превод и словесна игра със заглавия / превод
на заглавия.
Как възникна стихотворението? Идеята се появи неочаквано – гледах безцелно
книгите по рафтовете на библиотеката си, а там бяха наредени една до друга трите
книги „Среднощен коубой“, „Балада за тъжната кръчма и „Нежна е нощта“.
Погледът ми блюждаеше по тези три заглавия --- и изведнъж те се сляха в едно
смислено Цяло! И ми хрумна да си “поиграя” не само с тези три заглавия, а и със
заглавия на други книги, които подбрах в унисон с настроението ми в оня момент… И
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понеже тези заглавия бяха, разбира се, чужди, не мои собствени фрази, нарекох
стихотворението „Плагиат?!“ и поясних в скоби, че става дума за езикова игра. 157
Всички тези заглавия на български обаче бяха, разбира се, преводи на
оригиналните заглавия на английски или немски творби. Затова при превеждането на
стихотворението на немски и руски език не биваше, разбира се, да ги “препревеждам”
от български, а трябваше да намеря немските и руските преводи на съответните
заглавия, а при наличие на повече от един превод – да избера по-подходящото
съответствие (вж. Таблицата след текстовете). С оглед на тези преводи се наложи да
“дописвам” текстовете на места, разбира се, без да накърнявам смисъла на вложеното в
тях послание.
ИТ
АнДи
ПЛАГИАТ?!
(една езикова игра)
Една свещичка в Храма на обречените
Пални за мен По пътя, Фабиан!
Спасителят в ръжта е сам…
Във тоя Сговор на глупци
Душите са в окови.
Един Среднощен коубой
дописва свойта Балада за тъжната кръчма:
„Нуждая се от Любов след Сто години самота…
Но знам, сами умират Птиците!
Нежна е нощта…
Уви! Без тебе Няма място. Никъде.
Ала Там, Отвъд доброто и злото
може да сме заедно, Любов –
две Сенки в Рая…“
(1997 – 26.07.2020 г.)

157

Тези стихове бях написала отдавна, но наскоро леко измених последната строфа, затова под текста са
посочени две дати – А. Д.
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ПТ1
PLAGIAT?!

ПТ2
ПЛАГИАТ?!

(Ein Sprachspiel)

(Одна языковая шутка)

Одну свечку в Храме судьбы
Для меня Ты, Фабиан, зажги В дороге!
В полном одиночестве сидит Ловец на хлебном поле…
В этом Сговоре остолопов
Есть только Бремя страстей человеческих.

Eine Kerze im Tempel des Todes
Zünd Unterwegs an für mich, du lieber Fabian!
Der Fänger im Roggen ist mutterseelenallein…
In der großen Verschwörung der Idioten
Ist Oberhaupt der Menschen Hörigkeit.

Один Полуночный ковбой
Дописывает свою Балладу о невеселом кабачке:

Ein Mitternachts-Cowboy
Schreibt zu Ende seine Mär von der glücklosen Schenke:
„Ich brauche Liebe – nach Hundert Jahren Einsamkeit…
Die Dornenvögel sterben aber leider ganz allein!
……………………………………………
Zärtlich ist die Nacht…
Doch ohne Dich lockt mich auf Erden Kein Ort. Nirgends.
Und wie wirdʼs Dort, Jenseits von Gut und Böse?
Vielleicht kommen wir Dort zusammen, Liebe –
Zwei selige Schatten im Paradies...“
(Превод на немски: Антоанета Димитрова)

„Я жажду Любви после Сто лет одиночества…
Увы! Поодиночкe умирают Поющие в терновнике!
……………………………………………
Ночь нежна сейчас …
Увы! Без Тебя Нет места. Нигде.
Однако… Там, По ту сторону добра и зла,
Там можно быть мы будем вместе –
Две Тени в Раю, Любовь...“
(Превод на руски: Антоанета Димитрова)

Таблица със справки от Уикипедия
№
1.

2
3.

4.

5.

ИТ (автор)
Indiana Jones and
the Temple of Doom
On the Road
(Jack Kerouac)
Fabian. Die
Geschichte eines
Moralisten
(Erich Kästner)
The Catcher in the
Rye
(Jerome David “J. D.”
Salinger)

A Confederacy of
Dunces

ПТн
Indiana Jones und)
der Tempel des Todes
Unterwegs
(Jack Kerouac)

ПТб
Индиана Джоунс и
Храмът на обречените
По пътя
(Джак Керуак)
Фабиан. Историята на един
моралист
(Ерих Кестнер)

ПТр
Индиана Джонс и
Храм судьбы
В дороге
(Джек Керуак)

Der Fänger im Roggen
(Jerome David Salinger)

Спасителят в ръжта
(Джеръм Дейвид Селинджър)

Die Verschwörung der
Idioten

Сговор на глупци
(Джон Кенеди Тул)

- Над пропастью во ржи;
- Ловец на хлебном поле;
- Обрыв на краю ржаного поля
детства
(Джером Дэвид (Джей Ди)
Сэлинджер
Сговор остолопов
(Джон Кеннеди Тул )
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Фабиан. История одного
моралиста
( рих Кестнер)

6.

7.

(John Kennedy Toole)

(John Kennedy Toole)

Of Human Bondage

Der Menschen Hörigkeit

Души в окови (Тегло човешко)

Бремя страстей человеческих

(William Somerset
Maugham)

(William Somerset
Maugham)

(Уилям Съмърсет Моъм)

(Уильям Сомерсет Моэм)

Midnight Cowboy

- Mitternachts-Cowboy;
- Rodeo der Nacht

Среднощен коубой

Полуночный ковбой

(Джеймс Лио Хърлихи)

(Джеймс Лео Херлихай)

Балада за тъжната кръчма

Баллада о невеселом кабачке

(Карсън Маккълърс)

(Карсон МакКаллерс)

Нуждая се от любов

Я жажду Любви

(Клаус Кински)

(Клаус Кински)

Сто години самота

Сто лет одиночества

(Габриел Хосе де ла Конкордия
Гарсия Маркес)

(Габриэль Хосе де ла Конкордиа
«Гáбо» Гарсиа Маркес)

(James Leo Harlihi)

(James Leo Harlihi)

8.

The Ballad of the Sad
Cafe
(Carson McCullers –
Lula Carson Smith)

- Die Mär von der
glücklosen Schenke158;
- Die Ballade vom
traurigen Café 159
(Carson McCullers)

9.

Ich brauche Liebe.
Autobiographie.
(Klaus Kinski)

10.

160

Cien años de soledad
(Gabriel José de la
Concordia García
Márquez)

11.
12.

13.
14.

15.

Hundert Jahre
Einsamkeit.
(Gabriel José García
Márquez)

Die Dornenvögel

Птиците умират сами

Поющие в терновнике

(Colleen McCullough)

(Colleen McCullough)

(Колийн Маккълоу)

(Колин Маккалоу)

Tender Is the Night

Zärtlich ist die Nacht

Нежна е нощта

Ночь нежна

(Francis Scott Key

(Francis Scott Key

(Скот Фицджералд)

Fitzgerald)

Fitzgerald)

(Фрэнсис Скотт Ки
Фицджеральд)

Kein Ort. Nirgends

Няма място. Никъде.

Нет места. Нигде.

(Christa Wolf)

(Криста Волф)

(Криста Вольф)

Jenseits von Gut und
Böse. Vorspiel einer
Philosophie der
Zukunft
(Friedrich Nietzsche)
Schatten im Paradies
(Erich Maria
Remarque)

Отвъд доброто и злото.
Прелюдия към една философия
на бъдещето
(Фридрих Ницше)

По ту сторону добра и зла.
Прелюдия
к
философии
будущего
(Фридрих Ницше)

Сенки в Рая
(Ерих Мария Ремарк)

Тени в Раю
( рих Мария Ремарк)

The Thorn Birds

(2)
„Своеговор“161

158

dt. von Wolfgang von Einsiedel. Stuttgart 1954; 1970.
dt. von Elisabeth Schnack. Zürich 1961.
160
Klaus Kinski. All I Need Is Love: A Memoir, 1988. Translated by Klaus Kinski (reprinted in 1996 as Kinski
Uncut: The Autobiography of Klaus Kinski).
161
Оригинално заглавие: „Un mot pour un autre“ (Ein Wort für das andere) – вж. Tardieu 1960.
Създадох този оказионализъм „своеговор“ по аналогия на новговор-а в романа на Оруел „1984“ – А. Д.
159
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Сред помощните текстове на тема „Езикови и словесни игри“ в учебното
помагало „Sprachspiel“ на Райнер Велер (Weller 1977) е поместена малка “пиеса”, която
онагледява избуяването на всевъзможни модернистични течения в Европа в
навечерието и първите години на ХХ век и особено след Първата световна война –
експресионизъм, сюрреализъм, дадаизъм, кубизъм, конструктивизъм и др. Техните
представители играят своя собствена езикова игра, нарушавайки и разрушавайки
съществуващите традиции и норми. Такова литературно явление е например т.нар.
„нонсенс-поезия“ / „поезия на безсмислицата“ (нем. Unsinn-Poesie).
Обединяващо обозначение за всички такива течения в дадена област на
културата – литература, изкуства, музика – е авангардизъм (според някои изследователи
термините авангардизъм и модернизъм се припокриват по значение).
Алфред Лиде игриво употребява обобщаващото название die Ismen („-изми-те),
мотивирано от словообразувателния суфикс -ismus в наименованията на повечето от
тези течения. Той определя „-изми-те“ като „езикова болест на епохата“ с присъщата им
„сензибилност към нашето време“:
Kubismus, Expressionismus, Futurismus, abstrakte und konkrete Kunst, Metaphysiker,
Suprematismus, Simultanismus, Dadaismus, Purismus, Neoplastizismus, Orphismus, Aismus,
Impertinentismus, Meliorismus, Aktivismus, Aeternismus, Merz, Proun, Verismus,
Konstruktivismus, Kompressionismus, Surrealismus, Letrismus, Fafismus, Tachismus – das
sind nicht einmal alle Bewegungen, die seit Beginn unseres Jahrhunderts, besonders aber seit
dem ersten Weltkrieg über Kunst und Literatur hereingebrochen sind. […]
Wie im vorigen Jahrhundert aus den verschiedenartigen Kreisen von Jena, Berlin, Heidelberg,
Wien, Dresden und Schwaben eine Romantik gewachsen ist, so schließen sich für uns heute die
modernen Einzelströmungen zusammen, die Ismen – eine Zeitkrankheit unserer Sprache – fallen
ab, ein gemeinsames Zeitgefühl schimmert durch. (Liede 1963, 1: 216)

„Предговорът“ на пиеската също информира за „избухването на чудновата
епидемия“ в европейския културен живот в началото на ХХ век и за „вокабулара“ като
един единствен засегнат орган“. Езикът като конвенционално средство за комуникация
е подложен на “атака” от следните доводи:
… ние често говорим, за да не кажем нищо;
ако случайно трябва да кажем нещо, можем да го кажем по безброй различни начини;
тъй нар. „побъркани“ ги наричаме така, само защото не разбираме езика им;
в общуването често пъти движенията на тялото, тембърът на гласа и изразът на лицето
говорят повече от всякакви думи;
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освен това думите сами по себе си нямат друг смисъл от този, който обичайно им
приписваме. (Tardieu – Weller 1977: 48)

Относно установените конвенционални норми е отбелязано, че ако например в
даден момент „се споразумеем да назовем кучешкия лай цвилене, а цвиленето на коня –
лаене, от следващата сутрин нататък бихме слушали, че всички кучета цвилят, а всички
коне лаят“.
Доказването на тези „всеизвестни истини“ е предоставено на участниците в
нонсенс-пиеската (Tardieu – вж. Weller 1977: 48): те трябва да “разговарят” помежду си
не на конвенционалния език, а на езика на тялото. Решаващо значение за изпълнението
на актьорите в този случай имат жестове, мимики и интонация.
“Преводът” на начален откъс от немския текст сам по себе си представлява
илюстрация на езиковата игра „текстоизграждане“ като креативно създаване на текст.
Освен това при цялата авангардност на тази нонсенс-пиеска все пак става дума за
сценичен текст, с чиито особености трябва да се съобразим при превода (вж. гл. II. 2.1).
По-долу са поместени ИТ и един мой “преводен” вариант (ПТ), който на места е
креативен тъкмо поради своята “некреативност” (използване на сходни по значение
съответствия и дори дословен превод), както и с оглед на естеството на ИТ.
ИТ
Un mot pour un autre
(Ein Wort für das andere)
Jean Tardieu
PERSONEN
Die gnädige Freu
Frau von Perleminouze
Herr von Perleminouze
Das Mädchen
Dekoration: Ein Salon, mehr 1999, als echt.
Wenn der Vorhang aufgeht, ist die gnädige Frau allein. Sie sitzt auf dem „Sofa“ und
liest ein Buch. In der Ferne klingelt es.
Das Mädchen (tritt ein). Gnädige Frau, Frau von Perleminouze ist da.
Die gnädige Frau. Ach, das ist aber eine Vernaschung. Lassen Sie sie schnell
zunehmen.
[…]
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Die gnädige Frau ([…] geht auf ihre Freundin zu). Liebe, liebste Franse! Seit wie
vielen Löchern,seit wie vielen Glasperlen habe ich nicht mehr den Bäckerburschen
gehabt, Sie zu versüßen!
Frau von Perleminouze (sehr affektiert). Ach! Liebe! Ich war selbst sehr, sehr
glasig! Meine drei kleinsten Törtchen hatten eines nach dem andern die Nadeln. Den
ganzen Anfang Nerz habe ich nichts anderes getan, als Mühlen pflanzen, zum
Apfelstrudel oder zum Hocker rennen, ich habe Nächte damit zugebracht, ihren
Kohlenstoff zu überwachen, ihnen Stopfen und Rillen zu geben. Kurz, ich hatte nicht
eine Mimose für mich.
Die gnädige Frau. Sie Ärmste! Und ich schmuste von nichts!
Frau von Perleminouze. Um so besser! Ich streue mich darüber!Sie haben
wirklich verdient, sich anzuschmieren, nach all den Gummis, die Sie verbrannt haben.
Hinken Sie doch! Von Jaguar bis Mitte Zebra hat man Sie weder im Waterpoof noch
unter den Lettern des Migränenwaldes gesehen. Wie geschaufelt müssen Sie gewesen
sein!
Die gnädige Frau (seufzend). Ach ja! Ach was für ein Bleiweiß! Ich darf nicht
daran netzen ohne zu klettern.
Frau von Perleminouze (vertraulich). Immer noch keine Pralinen?
Die gnädige Frau. Nicht die geringste.
Frau von Perleminouze. Nicht einmal ein Fetzchen Regenschirm?
Die gnädige Frau. Kein einziges! Er hat nicht einmal geruht, mich wieder flott zu
machen, seit der Flut, bei der er mich kariert hat.
Frau von Perleminouze. Was für ein Schnarcher! Sie hätten Funken aus ihm
schlagen sollen!
[…]
(Weller 1977: 47–49)
ПТ
Своеговор
Жан Тардьо
ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА
Милостивата госпожа
Госпожа фон Перлеминозе
Господин фон Перлеминозе
Слугинчето
Декорация: Салон, повече в стил 1999, октолкото реален.
Завесата се вдига. Милостивата госпожа е сама. Тя седи на „дивана“ и чете
книга. В далечината се раздава звън.
Слугинчето. (влиза). Милостива госпожо, госпожа фон Перлеминозе е тук.
Милостивата госпожа. Ах, това е истинска изпремяна! Бърже, бърже нека
наниже!
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[…]
Милостивата госпожа ([…] отправя се към дружката си). Мила, предрага,
предрана! От колко чифтокопитни не съм имала близалката да Ви прегуша!
Госпожа фон Перлеминозе (много развълнувано). Ах! Скъпа! Бях много,
много окопана! Трите ми малки медузкиедна след друга брадясаха! В началото на
нарта само садях колички, търчах за ябълков пай или за варовик, по цели нощи
бдях над целулозата им и непрестанно им давах топчета и антени, Накратко,
нямах и мимоза за себе си!
Милостивата госпожа. Ах, страдалшата Вие! А аз не съм заченала
нищичко!
Госпожа фон Перлеминозе . И по-добре! Пудря се за това! Вие наистина
заслужавате да се понамажете – след всички тия балони, дето ги изгорихте! Я
попляскайте! От ягуара до средата на файтона не са Ви виждали нито из водните
ями, нито в бамбука на мигрените! Как огребана трябва да сте била!
Милостивата госпожа. (въздиша). Ах, така си е! Какъв калай! Не мога да го
прегриза, без да се похендря!
Госпожа фон Перлеминозе. (доверително). И още никакви близалки?
Милостивата госпожа. Отнюд!
Госпожа фон Перлеминозе . Даже и парченце от чадър?
Госпожа фон Перлеминозе . Ни на йота! Не миряса, докато не ме одяла
след потопа, когато ме матира!
Госпожа фон Перлеминоз е. Ама че хръкльо! ʼЩо не го зазимихте?!
[…]
(“Превод” от немски: Антоанета Димитрова)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Два теста по дисциплината „Увод в теорията на превода“

УВОД В ТЕОРИЯТА НА ПРЕВОДА
ТЕСТ 1
(Период: Античност – края на XIX век)
1. Напишете поне 3 метафорични определения за превода:
 Преводът е ............................................................................................................
 Преводът е ............................................................................................................
 Преводът е ............................................................................................................
 …………….
2. Какво означават абревиатурите
 ИК: ....................................... – нем. AK: ..................................................
 ИТ: ....................................... – нем. AT: ..................................................
 ПТ: ........................................ – нем. ZT: ..................................................
3. При вярност към ИТ преводът е а) ИЛИ б)?
а) свободен/уподобяващ превод, ut orator (нем. freie/ angleichende Übersetzung)
б) буквален/дословен, отчуждаващ превод, ut interpres (нем. wörtliche/
verfremdende Übersetzung)
4. Верни ли са следните твърдения:
а) Йероним: преводът на Библията трябва да е свободен
б) устният превод и преводачът се появяват за пръв път
в немската епическа поема „Wilhelm von Wenden“ в края на XIII век
в) В „Wilhelm von Wenden“ преводачът е назован Dolmetscher
г) Мартин Лутер в „Sendbrief vom Dolmetschen“ (1530) полага
основите на преводознанието в Германия
д) Лутер съветва преводача „да разпитва ... простия човек на пазара
... и така да превежда“ – става въпрос за свободен/уподобяващ превод
е) при Библията Лутер предпочита дословен/отчуждаващ превод
ж) за романтиците преводът е винаги обективен
з) Фридрих Шлайермахер не познава лично братята Шлегел
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Да

Не

Да
Да

Не
Не

Да

Не

Да
Да
Да
Да

Не
Не
Не
Не

5. През Просвещението има две направления на схващанията за превода:
 Схващане за абсолютна преводимост – Готшед, Волф:
 преводът е .........................................................................................................
 преводачът е .............................................................................................
 това схващане предшества схващането за преводача като „превключващо реле“
през .............................................................. век)
 Схващане за „сантиментален стил“ – Брайтингер, Бодмер (1698–1783):
 изискване за “вярност” към съдържанието и формата на ИТ
 това схващане предшества схващането на ....................................... за отчуждаващия
превод
6. За Романтизма:
 е характерна безгранична вярност към ...............................
 преводът е ............................................................
 Новалис в „Blüthenstaub“ посочва 3 категории превод:
(1) ....................................... (grammatisch)
(2) ..................................... (verändernd) – Истинският преводач – „поетът на поета“
(3) .................................... (mythisch) – „преводи в най-висш стил“
 Аугуст Вилхелм Шлегел определя верността към .......................................... като
ръководен принцип при превода.
 Фридрих
фон
Шлегел:
основният
проблем
при
превода
е
............................................................... между създаването на ИТ и създаването на ПТ
7. Фридрих Шлайермахер в трактата „Über die verschiedenen Methoden des
Übersetzens“ (1813)
 обособява две сфери на превода:
(1) делова сфера – област на .................................. превод;
(2) сфера на науката и изкуството – област на ..................................... превод
 посочва два определящи фактора за превода:
(1) ..................................................................
(2) .................................................................
 подчертава взаимовръзката между ................................... и ..........................., от една
страна, и език, от друга страна
 посочва два метода при превода:
(1)................................................................................ – предимно в сферата на науката
(2).......................................................................................... – в изкуството
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УВОД В ТЕОРИЯТА НА ПРЕВОДА
ТЕСТ 2
(Период: От началото на ХХ век насам)
1. а), б) или в)?
1. Според ……………………………………. езикът е своеобразен „междинен свят“
(Zwischenwelt) между реалността и човешкото съзнание
а) Шлайермахер
б) Сапир и Уорф
в) Вайсгербер
2. Представителите на Лайпцигската школа определят науката за превода като
……………………………………………….
а) Translationswissenschaft
б) Translationslinguistik
в) Translatologie
3. Критерий за ПТ според ………………………… е лоялността на преводача
спрямо продуцента на ИТ, възложителя на превода и реципиентите от ПК
а) Ото Каде
б) Вернер Колер
в) Кристиане Норд
4. В

„Grundlagen

einer

textlinguistischen

Übersetzungswissenschaft“

(„Текстолингвистично преводознание“) на …………………………. най-ясно
проличава

интердисциплинарната

обвързаност

между

преводознание

и

текстолингвистика.
а) Кристиане Норд
б) Зигмунд Квам
в) Вернер Колер
2. Отбележете примери за всеки от петте типа лексикални „потенциални
еквиваленти“ според теорията на Ото Каде:
1) съответствия 1:1 – например:
2) съответствия 1:много (диверсификация) – например:
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3) съответствия много:1 (неутрализация) – например:
4) съответствия 1:0 – например:
5) съответствия 1:част – например:
3. Отбележете определящия ФАКТОР за всеки от петте вида преводна
еквивалентност според теорията на Вернер Колер:
ФАКТОРИ: А) текстови и езикови норми; Б) реципиент; В) извънезиков факт; Г)
стилистично маркирани конотации; Д) естетически, формални и индивидуалностилистични свойства на ИТ
1) денотативна еквивалентност –
2) конотативна еквивалентност –
3) текстонормативна еквивалентност –
4) прагматическа еквивалентност –
5) естетическа еквивалентност –
4. Кои са двете фази на процеса на превода, от които изхожда Вилен Комисаров в
своя модел (пет йерархични равнища на еквивалентност):
а) първа фаза – ……………………………..: преводачът е реципиент на ИТ
б) втора фаза – ……….……………………..: преводачът е продуцент на ПТ
5. Кои са двата определящи фактора за избор на съответствия в ПТ според Ана
Димова:
1) ………………………………………..: определяне на доминантните елементи в ИТ
2)

………………………………………..: степенуване на елементите според тяхната

функция в ИТ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Два руски превода на стихотворението „Flötenspiel“ от
Херман Хесе
Игра на флейте
Герман Гессе

Игра на флейте
Герман Гессе

Дом светится в ночи.
Трепещет каждый лист.
И огонек среди деревьев рдеет.
Невидимый играет здесь флейтист
И каждый звук своим дыханьем греет.

В ночных деревьях скрытый дом.
В нём затаился тихий зал:
Там за светящимся окном
На флейте человек играл.

Старинной песни сладостный мотив
Вбирает чутко тишина ночная.
И мнится: все окончены пути
И каждая страна — страна родная.

Давно знакомой песни звук
Струился ласково сквозь сон, –
И родиной был мир вокруг,
И всякий путь был завершён.

И мнится: все, чем дышит род людской,
В дыханье этом полно отразилось
И увлекает сердце за собой,
И связь времен навеки утвердилась.

Был тайный смысл, звуча в мольбе,
В его дыхании открыт
И сердце предано себе,
И в миг один весь космос слит.

(В: Вилли Бредель. „Весенняя соната“,
<http://librebook.ru/izbrannoe_4/vol3/5>)

(перевод: Юрий Куимов,
<http://www.stihi.ru/2012/02/14/3975>)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Ана ДИМОВА
ЗА ПРЕВОДА НА ДРАМАТИЧЕСКИ ТЕКСТ.
ШИЛЕРОВИТЕ РАЗБОЙНИЦИ И ПРЕВОДИТЕ ИМ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК162
Увод. Драматическият текст се пише, за да бъде произнесен устно, т.е.:
драматическите текстове се възприемат като устно произнесен текст, но са написани
като художествени текстове и следователно се различават повече или по-малко от
естествената всекидневна реч, не на последно място по своята степен на стилизация,
като степента на стилизация е най-висока при драмите в мерена реч. Това означава, че
драматическият текст функционира от една страна между полюсите на устността и
писмеността, а от друга страна между полюсите на естествеността и изкуствеността,
респ. изкусността, тоест художествеността. В този смисъл, диалогът в драмата се
стреми да наподоби естествеността на всекидневната реч, но претендира да бъде
приеман и като художествен текст, като специфична проява на разговорния език, която
никога не може да бъде идентична с нормалната разговорна реч (срв. Алексиева 1988/
2010: 403; Снел-Хорнби 1984: 104; Левы 1974: 183). С други думи: в драмата
естетическата комуникация се осъществява и като художествен текст, и като театрална
инсценировка, а преводът на драма, подобно на театралната инсценировка, е свързан с
процеси на трансформация (срв. Тоцева 1995: 16). Но естетическата комуникация чрез
драматически текстове се характеризира с една допълнителна особеност. За разлика от
читателите на наративни текстове, реципиентът на драматическия текст не е „самотен“
читател: драмата в своята сценична реализация се възприема от публика, поставена в
театрална ситуация, тоест от групов реципиент, намиращ се в общото комуникативно
пространство на зрителната зала. Освен това при драматическата комуникация се
наслагват две семантични равнища: равнището на персонажите, т.е. вътрешната
комуникативна система, и равнището автор – публика, т.е. външната комуникативна
система (срв. - Page 33- Вебер 1998: 254). За театралния зрител във външната
комуникативна система речта на персонажите е на първо място експресивна, а не
апелативна, каквото е речевото действие във вътрешната комуникативна система. Но в
зрителната зала могат въпреки това да възникнат ситауции, когато колективният
реципиент възприема посланието от сцената като отправено лично към него, така че
речта на персонажите може да придобие и във външната комуникативна система
162

Статията на Ана Димова е публикувана в Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на проф.
Бистра Алексиева. София: УИ „Св. Климент Охридски“, с. 33–42. (Cross-linguistic Interaction:
Translation, Contrastive and Cognitive Studies. Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva. Sofia: St.
Kliment Ochridsky University Press 2014, p.33-42).
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апелативна функция, и то не само при хепънинги, когато публиката целенасочено се
въвлича в драматическото действие. Популярен пример в това отношение е премиерата
на Сватбата на Фигаро от Бомарше през 1784 г., която е изиграла важна роля в
контекста на Френската революция; можем да си припомним и главата
Представлението от романа на Вазов Под игото.
Специфика на драмата в литературното течение Щурм унд Дранг.
Литературното течение Щурм унд Дранг (‘буря и устрем’, известно на български език
като Бурни устреми), получило названието си от едноименната драма на Фридрих
Максимилиан Клингер (1752–1831) и родило драми като Гьотевия Гьоц фон
Берлихинген с желязната ръка (1773) и Шилеровите Разбойници (1781), може да бъде
изключително добра основа, за да се илюстрира спецификата на драматическия текст и
на драматическата комуникация. Свобода на индивида, разкъсване на всички социални
и идеологически окови на феодалното общество – това са основните изисквания на
младото поколение поети, които излизат на литературната сцена през втората половина
на XVIII век. Езикът на техните творби се освобождава от насилието на граматическата
норма и се превръща в непосредствен израз на техните преживявания и въжделения.
Емоционалност, страст и патос характеризират поетическия стил на тази епоха.
Традиционният синтаксис е отхвърлен. Необичайният словоред, недовършените
или прекъснати изречения, повторенията, изброяванията, паузите, междуметията,
елизиите и прекомерната употреба на всички възможни препинателни знаци имат
за цел да поставят специфични акценти, да засилят изказа, да го направят понепосредствено въздействащ, да създадат ритъм и динамика на стила [...],
използват се дори вулгарни изрази и ругатни [...], които трябва да придадат
плътност, сила, близост до живата реч и оригиналност на поетическия език.
(Пфютце 1969: 256)
Вторичната устност. Поетите от епохата на Щурм унд Дранг по образцов начин
са се придържали към принципите на вторичната устност или оралност, представени от
Валтер Онг като интермедиалност, при която структурни модели от други сфери на
употреба се трансформират в полето (- Page 34-) на литературата (Онг 1987: 136).
Вторичната устност в контекста на литературата може да се нарече художествена
устност и да се определи като стратегия на писане, при която се наподобява говоримият
език, като стилстично средство за симулиране на устност, като същевременно се запазва
изкуствеността респ. изкусността/художествеността на писмения текст.
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Текстовете, структурирани на принципа на вторичната устност, трябва да
компенсират елементите на прозодията със средствата на писмения език; в
драматическия текст те се допълват чрез авторски ремарки, описващи как- то елементи
на акустиката, така и мимиката и жестовете, които при сценичното представяне отново
се проявяват като елементи на устността. Но не само акустични и оптически елементи
на устната комуникация се налага да бъдат компенсирани при описменостяването, от
компенсация се нуждаят и граматическите структури, и изборът на лексикални
единици, които също трябва да бъдат адаптирани към узуса на устната комуникация.
Усложненият синтаксис отстъпва на заден план за сметка на кратки изречения и прости
съчинителни връзки, за да бъде възприемането им по-лесно и по-бързо. С помощта на
парентези се маркират смислови добавки, допълнения и уточнения; анаколути се
вмъкват с помощта на запетаи; разговорният език често се проявява в необичаен
(емфатичен) словоред, инверсии, честа употреба на показателни и лични местоимения,
многобройни паузи и повторения (Шви- тала 2003: 142).
Бунтарският потенциал на Шилеровите Разбойници. Първата драма на
Фирдрих Шилер Разбойници е написана още по времето, когато той е бил в Карлсшуле
в Щутгарт, елитна военна академия на херцог Карл Ойген. Драмата е типично
произведение на Щурм унд Дранг, в което се представя бунтът на младото поколение
против закостенялата феодална система. Показателно е мотото на тази драма In tyrannos
[против тираните]. Младият Шилер обявява драмата си в списание Райнише Талия по
следния начин:
[...] четката ми бе принудена да наруши разделителната линия между ангел и
дявол, принудена бе да създаде един урод, който за щастие не съществува в
реалния свят, на който обаче ми се иска да пожелая безсмъртие, за да увековеча
това чудовище, родено от противоествественото съвкупление на подчинението и
на гения. Става въпрос за Разбойници . (цит. по Хенчел 1993: 141, превод А.Д.)
И въздействието на тази драма наистина е било невероятно, в съобщение на
Аугсбургер Цайтунг от 1781 г. то се определя като „феномен, който още с появата си
предизвиква фурор и въздействието на този феномен ще продължи да се засилва“ (цит.
по Хенчел 1993: 149). Премиерата, състояла (- Page 35 -) се през 1782 г., е била
сензация. Представлението продължило почти пет часа, екзалтацията на публиката била
неимоверна, някои заели местата си още от сутринта. Често се цитира изказването на
зрител, присъствал на премиерата.
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Театърът приличаше на лудница, опулени очи, свити юмруци, тропане с крака,
прегракнали викове в залата! Съвършено непознати хора се прегръщаха
просълзени, жените почти изпадаха в несвяст и залитайки хукваха към изходите.
Беше някаква всеобща разюзданост, някакъв хаос, от мрака на който избликва
ново Сътворение! (цит. по Хенчел 1992: 153, превод А.Д.)
Преводите на Шилеровите Разбойници на български език. „Бунтарският
потенциал“ на Разбойници е запалил и българските възрожденци през втората половина
на ХIХ век. Иван Вазов съобщава в спомените си за Христо Ботев, че поетът е бил във
възторг от Шилеровите Разбойници и много искал да изиграе ролята на Карл Моор
(срв. Стайчева 1986: 239). През ХIХ век Разбойници е била в България сред найпревежданите драми на Шилер. Първият превод според Емилия Стайчева е направен
през 1851 г. от Димитър Шишманов и е запазен само в ръкопис. Първият публикуван
превод от 1870 г. е дело на Нешо Бончев. Има сведения, че през същата година е
направен още един превод на Разбойници под заглавие Хайдути (Стайчева 1986: 239).
Преди Априлското въстание от 1876 г. са осъществени няколко театрални постановки
на Разбойници, първото отразено във вестниците представление е било вероятно в Русе
(Стайчева 1962: 175). Възторгът на Иван Вазов от първата драма на Шилер според
Емилия Стайчева намира отражение в неговата повест Немили-недраги и в нейната
драматизация Хъшове, която и до днес продължава да ни вълнува от театралната сцена
(срв. Стайчева 1986: 239).
След Освобождението драмата на Шилер е превеждана нееднократно на
български език. През 1919 г. в издателство Знание на Георги Бакалов излиза преводът
на Иван Янков Сакъзов. „Бунтарският потенциал“ на Разбойници очевидно е бил
осъзнат от младото социалистическо движение в България. През 1947 г. издателство
Хемус публикува сборник с всички драми на Шилер, преведени от Димитър Стоевски.
По всяка вероятност Разбойници е преведена още през 1938 г., но за изданинето от 1947
г. е била преработена. През 1983 г. в поредицата Световна класика на издателство
Народна култура излиза том с избани съчинения на Шилер в превод на Жана Гълъбова,
Венцеслав Константинов и Любомир Илиев; томът съдържа лирика, проза и две драми:
Разбойници и Мария Стюарт . Преводът на Разбойници е на (- Page 36-) Жана Гълъбова.
В периода между 1944 и 1989 г. Шилеровите Разбойници не са поставяни на сцената
твърде често. Спомням си, че имаше през 1970-те години постановка на Телевизионния
театър, където ролята на Карл Моор се изпълняваше от Ириней Константинов. Не успях
да установя кой превод е използван за тази постановка. Подходяща „революционна
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ситуация“ възникна отново в края на хилядолетието и „бунтарският потенциал“ на
Разбойници отново бе използван. През 2000 г. Разбойници бе поставена от Бина
Харалампиева на сцената на Малък градски театър зад канала , преводът е на Владко
Мурдаров, ролята на Карл Моор бе изпълнена от Христо Мутафчиев.
Преводачески подход към драматическия текст. Съществуват различни
концепции за превода на драма, с които за съжаление преводачите рядко се съобразяват.
В своята монография върху театралния потенциал на драматическия превод София
Тоцева убедително излага становището, че при превода трябва да се имат предвид и
двата комуникативни аспекта на драмата – художественият и театралният (Тоцева
1995). Практиката на драматическия превод показва обаче, че превес вземат или
художествените, или (много по-рядко) театралните характеристики на текста. Ако
драмата се превежда само като художествен текст, се налага много по-сериозна намеса
при поставянето на драмата на сцена (Тоцева 1995: 18). Иржи Леви смята, че задачата
на преводача на драма се състои в това, да намери адекватната степен на стилизация,
тоест степента на стилизация трябва да се съобрази със сценичното въздействие на
текста (Левы 1974: 184). Това означава, че без да се накърни художествеността
(изкуствеността / изкусността) на драматическия текст, трябва да се съхранят онези
качества на вторичната устност, които осигуряват въздействието на текста върху
публиката, обвързана с конкретно място и време; при драми от типа на Разбойници
съществува доста голяма пространствено-времева дистанция по отношение на
българските преводи. Следователно деформацията, селекцията и конкретизацията, за
които говори Тоцева, ще бъдат доста съществени. Според Катарина Райс за
мултимедиален текст, какъвто е драмата, преводаческата стратегия зависи именно от
типа медия, а мащабът за еквивалентност е Sprechbarkeit и Spielbarkeit [възможността да
се произнесе и да се изиграе] (Райс 1981: 79 и сл.). Факторите, които определят
театралния потенциал на драматическия текст, София Тоцева представя като скала,
включваща въможността да се произнесе и да се изиграе, игровата произносимост,
сценичното въздействие и пригодността за сцената (Тоцева 1995: 45).
Анализ на откъси от Die Räuber и преводите им на български език. Още
първата реплика на Карл Моор и отговорът на Шпигелберг в началото (- Page 37-) на
втора сцена от първо действие на Разбойници163 са превъзходна илюстрация на

163

[Бел. 1 в статията на Димова] Откъс от тази сцена в оригинал и петте български превода са приложени
в края на статията.
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художествената устност. Емфатичният словоред поставя недвусмислени акценти: Mir
ekelt – на първо място е поставена личността на бунтаря, с нея е свързан и идеалът на
Карл Моор, гръцката античност, въплътена от Плутарх, който в тази реплика е наречен
mein Plutarch. В отговора си Шпигелберг застава зад своя идеал, юдейската история,
въплътена от Йозеф, който е поставен на емфатичната първа позиция: Den Josephus
musst du lesen! В репликата на Карл Моор великите мъже от гръцката античност се
противопоставят на нищожността на настоящето като tintenklecksendem Säkulum.
Стилистичната несъвместимост на tintenklecksend и Säkulum е репрезентативна за езика
на цялата сцена, дори на цялата драма: tintenklecksend още през ХVIII век е маркирано
като ‘грубо’ и ‘пренебрежително’ и недвусмислено илюстрира езиковата употреба на
Щурм унд Дранг като имитирана устност; Säkulum и тогава, и сега е стилистично
маркирано като ‘книжно’. А изваждането на израза von großen Männern извън
предикативната рамка през VIII век още не е било граматикализирано, тоест в текста на
драмата представлява проява на устност.
Ако сравним тези две реплики с българските им преводи, веднага се вижда, че
преводачите не са забелязали или поне не са се съобразили с белезите на устност:
превели са един художествен текст като текст за четене, а не за сцената;
трансформацията за сцената е предоставена на режисьора и на актьорите, които трябва
да решат кога репликите звучат изкуствено (не само изкусно) и следователно фалшиво,
тъй като липсва ритъм и акцентите са поставени неправилно. Само най-новият превод
на Мурдаров е направен специално за сцената; пригодността за сцената и
съобразяването с устността тук са довели до допълнителни промени, които в
конкретната театрална ситуация са разбирареми, но не са безусловно приемливи: Mir
ekelt се е превърнало в доста по-безобидното не обичам; отвращението от
съвременността (tintenklechsendem Säkulum) е предадено чрез неутралното
съвременните автори; четенето във втората част на репликата е заличено, замененено е
с когато си мисля; а фундаменталното противопоставяне на гръцката античност
(Плутарх) и на юдейството (Йосиф), което има текстоизграждаща функция за тази сцена
и за драмата изобщо, в българския превод на Мурдаров липсва. Не зная дали тази
редукция е предизвикана от желание за политическа коректност. Във всеки случай тя
спестява необходимостта от бележки под линия, към каквито са прибегнали останалите
преводачи и които са показател не за устност, а за писменост на текста.
Най-адекватен от гледна точка на ритъма и на устността в тази първа (- Page 38-)
реплика е преводът на Жана Гълъбова: Гади ми се от този драскачески век, когато
чета в моя Плутарх за велики люде! Книжното Säkulum тук е компенсирано чрез
архаичното люде . Може би единствено съюзът когато би могъл да бъде заменен с по- 215 -

разговорния и с една сричка по-кратък като. А емфазата в репликата на Шпигелберг
Den Josephus musst du lesen! за съжаление е съхранена само в по-старите (по-дословни)
преводи на Бончев и Сакъзов.
Следващият монолог на Карл Моор се отличава с много прост и ритмичен
синтаксис, със стилистични контрасти в полюсите между ‘възвишено/поетично’ и
‘грубо/разговорно’, дори ‘вулгарно’: die Keule des Herkules (класически символ за
мъжественост) се произнася на един дъх заедно с вулгарния израз studieren sich das
Mark aus dem Schädel, was das für ein Ding war, was er in seinen Hoden geführt hat.
Книжни названия и имена като Abbe, Professor, Phrases, Scipio, Hannibal, dozieren,
exponieren стоят непосредствено до груби и вулгарни изрази като Hasenfuß, Kerls,
kritteln, feuchtohrige Buben, fischen Phrases, greinen. Наред с имитирането на устност
тези контрасти пораждат ирония, която никъде не се чувства в българските преводи;
ироническият ефект е разрушен именно от липсващите стилистични контрасти, където
възвишените изрази се превръщат в своята противоположност. Никой от преводачите
не е посмял да замени Hasenfuß с достатъчно груба и стилистично принизена дума,
вместо страхлив като заек и страх- ливец бихме могли да си представим страхопъзльо
като по-адекватно съответствие; или пък die Kerls (die in Ohnmacht fallen, wenn sie einen
Buben gemacht haben) би могло вместо с хора, мъжлета, жалки мъжлета да се преведе
просто с мухльовци; die feuchtohrigen Buben биха могли да бъдат не клепоухи младежи,
малки дечурлига, сополиви хлапета, момчета с жълто около устата, а пикльовци, ако
решим да се се съобразим не само с избора на лексикални съответствия, но и с ритъма
като имитация на устност. Най-адекватен в това отношение е преводът на Мурдаров.
Неговият превод (както и най-старият на Бончев) е адекватен и по отношение на
античната символика: фалически символ за мъжественост и атрибут на Херкулес е не
кривак, а тояга, при Мурдаров фалическото дори е засилено чрез яката тояга; докато
кривак е символ за авторитет, правосъдие и милосърдие и е атрибут на Аполон, Талия,
Пан, Полифем.
В заключение може да се каже, че практиката на драматическия превод все още е
незадоволителна по отношение на съобразяването с факторите на вторичната устност.
Драмите обикновено се превеждат като художествени текстове за четене. Адекватният
превод за сцената предполага тясно сътрудничетво между преводач и режисьор, и
подобно сътрудничество все по-често се осъществява, като за театралните постановки
се правят нови преводи. (- Page 39-)
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Приложение: Откъс от драмата Разбойници в оригинал и пет превода
на български език
Friedrich Schiller: Die Räuber. Ein Schauspiel. 1. Akt, 2. Szene, S. 22–23.
Karl Moor (legt das Buch weg). Mir ekelt vor diesem tintenklechsenden Säkulum,
wenn ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen.
Spegelberg (stellt ihm ein Glas hin und trinkt). Den Josephus musst du lesen.
Karl Moor Der hohe Lichtfunke Prometheus’ ist ausgebrannt, dafür nimmt man itzt die
Flamme von Bärlappenmehl – Theaterfeuer, das keine Pfeife Tabak anzündet. Da krabbeln sie
nun wie die Ratten auf der Keule des Herkules, und studieren sich das Mark aus dem
Schädel, was das für ein Ding sei, das er in seinen Hoden geführt hat. Ein französischer Abbé
doziert, Alexander sei ein Hasenfuß gewesen, ein schwindsüchtiger Professor hält sich bei
jedem Wort ein Fläschchen Salmiakgeist vor die Nase und liest ein Kollegium über die K r
a f t. Kerls, die in Ohnmacht fallen, wenn sie einen Buben gemacht haben, kritteln über die
Taktik des Hannibals – feuchtohrige Buben fischen Phrases aus der Schlacht bei Canae und
greinen über die Siege des Scipio, weil sie sie exponieren müssen.
Първи превод: Нешо Бончев 1870 г., с. 12.
Карл Моор (оставя книгата на страна) Гнъсен ми е тоя черен, потъмнял век,
когато чета у Плутарха за великите мъже.
Шпигелберг (туря от преде му чаша и пие). Йосифа треба да четеш.
Карл Моор Разпалената искра Прометейова е изгоряла, за това сега палят огън
искусен на театрите, от който не мож запали и лула с тютюн. И ето ги, покатериха се
като мишки по тоягата на Херкулеса. Един французки абат учи, че Александър бил
- 218 -

боязлив като заец; един охтичав професор чете лекция за силита, и на секо слово
поднася стъкло под носът си с нишадър. Хора дето падат в несвяст от малки работи,
критикуват тактиката на Анибала; клепоухите младеже ловят фрази от битвата при
Канна и пиштът над Сципионовите победи, защото трябва да ги излагат. (- Page 41-)
Втори превод: Иван Я. Сакъзов 1919 г., с. 30–31.
Карл Моор (махва книгата). Отвръщам се от този потъмнял век, когато чета у
Плутарха164 за великите хора.
Шпигелберг (слага чаша отпреде му и пие). Йосифа165 треба да четеш.
Карл Моор Великата искра на Прометея изгоря, и сега я заменяват с бенгалски
театрален огън, от когото и лула тютюн не можеш си запали. И ето ги сега плъзнали
като плъхове по кривака на Херкулеса и си хабях мозъка да разберат, що е това, що
носи той в своите мъде. Някой си френски абат проповядвал, че Александър Велики бил
страхлив като заяк. Един охтичав професор при всяка своя дума поднасял под носа си
едно шишенце с амоняк, а пък чете лекция за Силата. Хора, които падат в несвяст от
създаването на едно бебе, критикуват тактиката на Анибала, малките дечурлига ловят
фрази из битката при Канея и хленчат за победите на Сципиона, затова защото треба да
ги превеждат.
Трети превод: Димитър Стоевски, 1947 г., с. 39.
Карл Моор (оставя книгата настрана). Отвращавам се от тоя век на драскачи,
когато чета в моя Плутарх за велики люде.
Шпигелберг (подава му чаша и пие). Трябва да четеш Йосифа.
Карл Моор Ярката, огнена искра на Прометея е угаснала, затова сега си служат с
пламъка от правунов прах – театрален огън, с който не може да се запали дори лула
тютюн. Ето ги, те пълзят като плъхове по кривака на Херкулеса и си блъскат главата да
проумеят, какво е било това нещо, което той е носел в мъдете си. Един френски абат
разправя, че Александър бил страхлив като заяк; охтичав професор смърка амоняк на
всяка дума и чете лекции върху с и л а т а. Мъжлета, които падат в несвяст, след като
направят едно бебе, критикуват тактиката на Анибала, а сополиви хлапета чоплят фрази
за битката при Канеа и реват над победите на Сципиона, защото трябва да ги превеждат.

164

[Бел. 2 в статията на Димова] Плутарх – старогръцки писател. От многобрайните му съчинения
особено познат е неговият паралелен животопис на гръцките и римските знаменити мъже.
165
[Бел. 3 в статията на Димова] Йосиф Флавий – автор на „История на Юдейската война“ и на „Юдейски
старини“, прочитането на които внушило на Шпигелберга фантастичния план за възстановяване на
Юдейското царство.
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Четвърти превод: Жана Гълъбова, 1983 г., с. 199.
Карл Моор (оставя книгата). Гади ми се от този драскачески век, когато чета в
моя Плутарх за велики люде!
Шпигелберг (подава му чаша и сам пие). Трябва да прочетеш Йосифа166.
Карл Моор Ярката огнена искра на Прометей е угаснала, затова сега си служат (Page 42-) с плавунов прах – театрален огън, който не може дазапали и лула тютюн. Ето
ги, те пълзят като плъхове по кривака на Херкуреса и си пръскат мозъка от умувания, за
да разберат какво е било това нещо, което той е носел в мъдете си. Един френски абат
учи, че Александър бил страхлив като заек, охтичав професор поднася при всяка дума
шишенце с амоняк под носа си и чете лекции върху с и л а т а. Мъжлета, които падат в
несвяст, след като са направили едно бебе, критикуват тактиката на Ханибарл, а
момчета с жълто около устата кълват фрази из битката при Кана167 и плачат над
победите на Сципион168, защото трябва да ги превеждат.
Пети превод: Владко Мурдаров, 2000 г., с. 6
Карл (оставя книгата). Не обичам да чета съвременните автори, когато си мисля
за моя любим Плутарх! Пълзят тези некадърници като плъхове по яката тояга на
Херкулес и мъдруват какво ли е имал в ташаците си. Някакъв си френски абат твърди,
че Александър Македонски бил страхливец, друг скапан професор вдишва амоняк,
докато чете лекции за мъжката сила. Жалки мъжлета падат в несвяст, след като са
направили бебе, а критикуват Анибал. А хлапаци плачат от победите на Сципион, но не
за друго, а защото трябвало да ги превеждат.

166

[Бел. 4 в статията на Димова] Йосиф Флавий (37–100 г. н.е.) – историк, автор на „История на
юдейската война“.
167
[Бел. 5 в статията на Димова] Стар град в Апулия, Долна Италия, при който става битката между
Ханибал и римляните.
168
[Бел. 6 в статията на Димова] Римски пълководец, побеждава Ханибал и слага край на Втората
пуническа война. Карл Моор критикува преподаването в училищата. Вместо да вдъхват възхищение у
учениците от големите личности, преподавателите ги карат да зазубрят думи и да превеждат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Говорещи имена във фентъзи-епопеята „The Lord oft he Rings“ от Дж. Р. Р. Толкин
и тяхната съдба в българския, немския и руския превод
Български превод - ЗАДАЧИ
1.. Запознайте се с мотивировката за избор на прозвище, респ. говорещо име на
герои във фентъзи-епоса на Толкин:
1) „Гандалф означава „магьосник“ или „елф с жезъл“. Етимологията е обяснена от
самия автор като директна заемка на често срещаното име в нордическите саги на
персона или цар на име Gandraelf. Образа на „посивял старец“ автора обяснил с това че
е искал да „извади“ този герой от действието на сюжета още в Силмармилион и за това
така да се каже го е „състарил“. Случило се обаче че Гандалф, е заел важна роля в
Хобитът и се превърнал в основен пресонаж във Властелина на пръстена. Допуска се че
името на Гандалф, е заето от автора английския автор Уилям Морис, в чиято книга „The
Well
at
the
World's
End“
то
се
среща
като
Гандолф“.
(<https://bg.wikipedia.org/wiki/Гандалф>)
2) „Прякорът си Дъбощит Торин получава в битката при Азанулбизар през 2799 г.,
в която участва, когато е само на 53 години (сравнително млад за джудже). В битката
неговият щит се чупи и Торин отсича със секирата си един дъбов клон, за да се
предпазва
и
така
получава
прякора
Дъбощит.“.
(https://bg.wikipedia.org/wiki/Торин_Дъбощит)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2. Определете преводаческата стратегия при българския превод на следните
аптроними във фентъзи-епоса на Дж. Р. Р. Толкин:
ИТ “The Lord of the Ring”
ПТбълг. „Властелинът на пръстените“
Глорифиндел
Glorifindel
Samwise Gamgee (“Sam”)
Самознай Майтапер (Сам)
Gandalf the Grey
Гандалф
Legolas Grünblatt
Леголас
Боромир
Boromir
Fredegar Bolger “Fatty”
Фрегедар Болгер (Шишко)
Moro Burrows
Моро Тършувков
Barliman Butterbur
Пиволей Мажирепей (ханджия)
Mouth of Sauron
Устата на Саурон
Галадриел (Зорницата)
Galadriel, “Lady of Light”
Arwen Undómiel, Evenstar (Evening
Арвен Ундомиел (Вечерницата)
Star)
Кирдан Корабостроителят
Cirdan the Shipwright
Dain II Ironfoot
Дайн II Железоноги
Thorin Oakenshield
Торин Дъбощит
Treebeard
Дървобрад
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16.
17.
18.
19.

Goldberry, the “Daughter of the River”
Bill Ferny
Frodo Baggins
Aragorn II
Worm-tongue

Златоронка („дъщеря на Реката“)
Бил Папратак
Фродо Бегинс / Торбинс
Арагорн (Бързоход, Скиталец)
Грима Змийския език

Немски превод –
ЗАДАЧА 1. (ГРУПОВА РАБОТА)
Подредете посочените на немски език прозвища от фентъзи-епоса в тематични
групи по произход (с оглед на качествата на техните носители – отличителни външни
белези, свойства на характера; занятие и др.; етимология; лични мотиви на автора и др.)
Figuren in Tolkiens Welt – Wortherkunft
(<https://de.wikipedia.org/wiki/Figuren_in_Tolkiens_Welt#Legolas>)
Gollum (ursprünglich: Sméagol) → Gollum
Gollum ist eine der Hauptpersonen im Herrn der Ringe und in Der Hobbit und ein typisches Beispiel für Tolkiens
Art, Personen zu beschreiben. […]
Die Figur des Gollum birgt Parallelen zum schwimmhäutigen Caliban in Shakespeares Der Sturm und zu Grendel
in Beowulf, der dem Titelhelden als dunkles Selbst widerspiegelnd gegenübersteht.
Túrin Turambar – ein tatsächlich „tragischer Held“
Er wird der Anführer einer Bande von Gesetzlosen und nennt sich Neithan „der Gekränkte“ – der erste von
vielen Decknamen Túrins.
Túrin nennt sich nun Gorthol „Schreckenshelm“ nach dem Drachenhelm von Dor-lómin, einem Erbstück seiner
Familie, den er dabei trägt.
Túrin geht nach Nargothrond, wo er sich Agarwaen, Umarths Sohn „der Blutbefleckte, Sohn des Unglücks“
nennt.
Von den Elben in Nargothrond wird Túrin Mormegil „Schwarzes Schwert“ genannt, nach seinem Schwert
Gurthang, das eine schwarze Klinge hat
Er nennt sich mit bitterer Ironie Turambar „Meister des Schicksals“.
Túrin ist in Tolkiens Erzählungen ein tatsächlich „tragischer Held“. nachdem er mehrere Male tragisch verstrickt
eigene Freunde erschlägt oder in den Tod treibt und seine eigene Schwester heiratet. Seine Geschichte zeigt
Ähnlichkeiten mit der des griechischen Ödipus, aber auch mit Kullervo aus der Kalevala, aus der Tolkien viele
Inspirationen bezog, und mit der Siegfried-Sage.
Anárion „Sohn der Sonne“
Aragorn II. Elessar – Um ihn vor dem Feind zu schützen, der nach dem Erben Isildurs sucht, wird seine wahre
Identität verschleiert und er wird nur noch Estel „Hoffnung“ genannt. Nach Ende des Ringkrieges wird er unter
dem Namen Elessar „Elbenstein“ zum König […]. Sein Königsname Elessar wurde ihm von Galadriel
geweissagt. Die Menschen von Minas Tirith gaben ihm diesen Namen nach der Schlacht auf dem Pelennor
aufgrund seiner Smaragdbrosche. Als Namen seiner Dynastie erwählte er Telcontar, was das Quenyaäquivalent
für Streicher, seinen Namen in Bree, ist.
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Weitere Namen:
Telcontar „Streicher“, der Name, den er für seine Dynastie wählt. Tar Elessar Telcontar „König Elbenstein, der
Schreiter“, wohl auch, weil es ein langer Weg war, bis er sein Ziel erreichte.
Thorongil „Sternenadler“ ist ein Deckname, den er zum Andenken an seinen Vater Arathorn „Königsadler“
wählt und unter dem er in jungen Jahren sowohl König Thengel von Rohan, als auch Ecthelion II, dem
Statthalter Gondors und Vater Denethors dient.
Envinyatar „der Erneuerer“, ein Name, den er in den Häusern der Heilung erhält, weil er es vermag, Menschen
nur mit Hilfe seiner Hände und dem Königskraut Athelas von Verletzungen und dem Schwarzen Hauch zu
heilen.

В следващата таблица са посочени още прозвища и говорещи имена
с допълнителна информация за техния произход, значение и превод на немски
език:
Name, Beiname

Sprechender Name Bedeutung des Beinamens

Eru Ilúvatar, „der Eine, der Allvater“
Der Schöpfergott im Roman über Mittelerde
Manwe
Beiname: Súlimo
der Herr des Westens
Vána Tári Líre „Königin der Lieder“, auch:
- Meril-i-Turinqui „Blumenkönigin“,
- Erinti Calainis „Herrin des Frühlings“
Tulkas Poldórea, auch:
- Astaldo „der Starke“
Nessa Tári-Laisi „Königin des Frühlings“, auch:
- Acairis „die Braut“,
- Indis „gute Seele“,
- Helinyetille „Augen des Seelenfriedens“,
- Melesta „die Liebliche“
Melkor
- Morgoth „der schwarze Feind der Welt“
- Bauglir „der Unterdrücker“
- Tar Morion „der Schwarze König“
- Yelur „der Eiseskälte bringt“
- Velco „Feuerträger“
Eonwe „der Adlermann“
- Ramandor, „Geflügelter Bruder“,
Ilmare „die Himmelsmaid“, „himmlische Schönheit“
Falman Osse „der tosende Wellenmacher“
Uinen, „die Wasserpflanze“, auch:
- Ui Oartista „Herrin der Meeresbewohner“
Salmar „der Harfenspieler“
Omar Amillo „fröhliche Stimme“
Arien „die Sonnenlichtumstrahlte“
Tilion „der Schillernde“,
- Uole Cúvion / Rinsilion „Fluter des Mondes“
Melian „die Liebesgabe“
Mairon „der Bewundernswerte“ bzw. „der Schöne“, auch:

„Herr der Winde“/ „Windbringer“
die ewig Junge Schönheit

Der Name Amillo wird von J. R. R. Tolkien
als elbische Umsetzung für Hilarius genannt,
sein Bruder hieß Hillary.
ein weiblicher Feuergeist
der Fährmann des Mondes

engl. King Excellent
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Eine seltenere Übersetzung von Mairon ist

- Tar Mairon „Unfehlbarer/Ausgezeichneter König“
Gothmog „Hassfeind“
Fluithuin „Gifthauch“
Thuringwethil „die rätselhafte Verhüllte“
Sauron, „der Abscheuliche“
Istari (Sg. Istar), „Diejenigen, die wissen“
- Zauberer / Magier
Saruman der Weiße
- Scharrer
Radagast der Braune
Gandalf der Graue, auch:
- Tharkûn „Mächtiger Ratgeber“
- Incánus „Einflüsterer“
(genannt so von den Menschen aus Harad, die ihm nicht
vertrauen)

precious, „Schatz“ womit der von ihm
geschaffene Eine Ring vom Großteil seiner
Träger betitelt worden ist.

Gorthaur

engl. Sharkey
Aiwendil „Vogelfreund“
Graurock, Sturmkrähe
Grauer
Pilger/
Wanderer

Elben, auch die Erstgeborenen
Feanáro „Feuergeist“
Finrod Felagund „der Treue“/„der Freund der Menschen“
Galadriel
- „Strahlenbekränzte Maid“ (von Celeborn als Zeichen
seiner Liebe);
- Artanis „Edle Maid“ (von ihrem Vater)
- Nerwen „Mann-Mädchen“ (von ihrer Mutter )
Glorfindel „der Goldhaarige“
Lúthien Tinúviel
„Zauberhafte Tochter des Sternendunkels“

Beren Erchamion „Der Wagemutige Einhänder“, auch:
Nimloth („Schneeblume“ oder „Wasserlilie“),
Elwing („Sternenglanz“)
Elrond „Sternenkuppel“/„Sternendach“/ „Sternengewölbe“)
Elros „Sternenstaub“
Celebrimbor, „Silberne Faust“ oder „Silberhand“
Ereinion „Sprössling der Könige“

Orkfrau
eine Fledermausfrau
„Der Grausame“ bzw. „Schrecklicher Atem“

in Kreges Übersetzung: Scharker
Freund der Tiere, besonders aber der Vögel
Der Name Gandalf (altnordisch: Gandálfr)
stammt aus der älteren Edda, wird im
Götterlied Völuspá und in Gylfaginning aus
der Snorra-Edda genannt. In beiden Quellen
gilt er als ein Zwerg.
Die Figur Gandalfs ist durch das Bild Der
Berggeist von Josef Madlener inspiriert
worden. Es zeigt einen alten Mann mit
langem, grauem Bart, rotem Mantel und
grünem Hut in einer Waldszene.
Tolkien selbst bestätigte diese Quelle, indem
er auf einen Postkartendruck des Gemäldes
„origin of Gandalf“ schrieb.
ursprüngl. Quendi „die mit Stimme reden“

…wohl aufgrund ihrer physischen
psychischen Größe und Stärke.

und

Tinúviel „Nachtigall“
(von
Beren,
dem
Geliebten)

wörtlich eigentlich „Abendstern“ oder
„Tochter des Sternenlichts“
Einiges spricht dafür, dass J. R. R. Tolkien in
der Figur der Lúthien seine Frau Edith Mary
und in der Erzählung ihrer Liebe zu Beren ihre
gemeinsame Liebe beschrieben hat. Auf dem
Grabstein der Eheleute Tolkien steht unter
ihrem Namen Lúthien und unter seinem
Namen Beren.

Camlost

„der mit der leeren Hand“

Gil-galad
„Strahlenstern“

Den Namen Gil-galad erhält er wegen seiner
strahlenden Rüstung
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Beleg, „der Mächtige“

genannt Cúthalion,
„Langbogen“

Círdan
Beiname: der Schiffbauer
Legolas „Grünblatt“
Earendil
Beiname: der Seefahrer
Auch: der „Strahlende“, der „Gesegnete“
Elladan „Sternenmensch“
Elrohir „Sternenritter“
Arwen „königliche Maid“ od. „Edelfrau“

Auch: Undómiel

„Tochter der Abenddämmerung“; auch als
„Abendstern“ übersetzt

Ar-Pharazôn „der Strahlende“
Elendil „Elbenfreund“

Auch: der Lange

… weil er selbst unter den hochgewachsenen
Númenórern erstaunlich groß ist (angeblich
misst er zwei Meter vierzig).
Den Beinamen der Junge erhält er, weil er bis
zu seinem Tod blondes Haar und rote Wangen
hat. Zudem besteigt er den Thron seines
Vaters bereits im Alter von sechzehn Jahren.

wörtlich „grünes Laub“

Eorl „der Junge“

Bard / Bard der Bogenschütze genannt
Éomer „Pferde-Berühmt“
Éowyn „Freude an Pferden“

vom altenglischen éoh „Pferd“
vom altenglischen éoh „Pferd“; wyn „Freude“

Gríma „Schlangenzunge“
Ringgeister

engl. Nazgûl

Thorin Eichenschild

engl.
Thorin Oakenshield
engl.
Peregrin Took

→ Peregrin Tuk (genannt Pippin)

Fimbrethil „Schlankbirke“
Nimbrethil „Weißbirke“
Finglas „Lockenblatt“

Pippins Name (Peregrin) ist vermutlich von
dem lateinischen Wort peregrinus inspiriert
worden, das „Fremder“ oder „Ausländer“
bedeutet, aber auch einen (unsteten) Wanderer
oder Reisenden bezeichnen kann.
eine der Entfrauen
ein weiterer möglicher Name einer Entfrau.
eventuell ein Korkenzieher-Haselstrauch oder
ein Baum mit dünnen, langen Blättern.
… er sieht wohl einem flechtenbewachsenen
Baum sehr ähnlich.
… ein noch junger Ent, der sich agiler als
andere bewegt und schneller spricht.

Fangorn „Bartbaum“, auch Baumbart
Bregalad „Flinkbaum“
Fredegar Bolger „der Dicke“
Kankra
Für die deutsche Übersetzung wurde das deutsche Wort
Kanker (Spinnentier, Weberknecht) benutzt und mit der
Endung auf A abgerundet, um der femininen Vorlage des
Originals gerecht zu werden

aus nazg „Ring“ und gûl „Geist“ in der
schwarzen Sprache Mordors; daher in der
Übersetzung auch Ringgeister genannt

engl. Shelob

Руски превод – ЗАДАЧИ.
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Tolkien setzte den Namen Shelob aus den
Wörtern She und Lob zusammen, was
sinngemäß übersetzt „weibliche Spinne“
bedeutet.

1. Представете с примери похвати, приложени при руските преводи на говорещи
имена.
Варианты передачи имён и названий в различных переводах на русский язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Властелин_колец
Перевод
В. Муравьёва
А.
Кистяковского

Перевод
Н. В.
Григорьевой
В. И.
Грушецкого

Перевод
В. А.
Маториной

Перевод
А. А.
Грузберга

Перевод
М. В.
Каменкович
В. Каррика

Перевод
Д.
Афиногенова
В.
Волковского

Пересказ
З. Бобырь

Baggins

Торбинс

Сумникс

Торбинс

Бэггинс

Бэггинс

Беббинс

только по
имени

Butterbur

Наркисс

Маслютик

Медовар

Баттербур

Подсолнух

Пивнюк

только
хозяин,
трактир-щик

Gamgee

Скромби

Гэмджи

Гэмджи

Гэмджи

Гэмги

Гужни

только по
имени

Gandalf]

Гэндальф

Гэндальф

Гэндальв

Гандалв[20]

Гэндальф

Гэндальф

Гандальф

Goldberry

Золотинка

Златеника

Золотинка

Голдбэрри

Златовика

Золотинка

нет персонажа

Shadowfax

Светозар

Сполох

Серосвет

Обгоняющий Тень

Скадуфакс

Светозар

Серогрив

Бродяжник

Странник

Оригинал

Strider

Бродяжник

Колоброд

Бродяжник

Скороход

Бродяга,
БродягаШире-Шаг

Treebeard

Древень

Древобород

Древесник

Древобородый

Древо-бород

Древобрад

только
Фангорн

Wormtongue

Гнилоуст

Червослов

Причмок

Червячий
Язык

Червеуст

Змеиный
Язык

Чёрный

Rivendell

Раздол

Дольн

Райвендел

Ривенделл

Ривенделл

Разлог

Ривенделл

Rohan

Ристания

Рохан

Рохан

Рохан

Рохан

Рохан

Рохан

Weathertop

Заверть

Заветерь

Заверть

Везертроп

Пасмурная
Вершина,
Пасмурник

Выветрень

Ветровая
вершина

2. Представете накратко руските преводи на произведението на Дж. Р. Р. Толкин.
Переводы и пересказы на русский язык
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Властелин_колец))
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Проблема перевода на русский язык является особой темой. Многие имена и
географические названия в оригинальном тексте имеют староанглийские,
валлийские и скандинавские корни, являющиеся во многом понятными для
носителей современного английского языка, но для русскоговорящих читателей
данная связь может быть неочевидной.
Ещё в 1960-е З. А. Бобырь сделала перевод-пересказ «ВК», адаптированный для
детей под названием «Повесть о кольце» (издан в 1990 «СП Интерпринт»). В нём текст
урезан втрое и отсутствуют стихи. Бобырь первоначально планировала сопроводить
текст книги «интермедиями», которые объясняли бы все чудеса с научной точки зрения.
тот вариант остался неопубликованным, впервые текст интермедий увидел свет лишь
в журнале «Мир фантастики» в 2013 году.
Первым полноценный перевод сделал пермский лингвист Александр Грузберг в
1977–1978 годах, но этот перевод долгое время оставался неопубликованным.
В 1982 году был опубликован перевод первой книги «Властелина колец»,
выполненный В. Муравьёвым и А. Кистяковским. Он стал знаменит своей тотальной
русификацией «говорящих» имён […] Так «Шагающий» (англ. Strider) стал
Бродяжником, «Язык червя» (англ. Wormtongue) стал Гнилоустом, а Сэм Гэмджи (англ.
Gamgee) стал Сэмом Скромби с явным намёком на его скромность. Глорфиндел и вовсе
был назван Всеславуром.
В 1990-е годы был сделан так называемый «академический перевод» Марии
Каменкович и В. Каррика при участии Сергея Степанова.
Данный перевод стал первым и единственным русскоязычным изданием,
снабжённым полными (около 200 страниц) комментариями переводчиков.
тот перевод отличается ещё и тем, что не русифицирует книгу, а скорее
адаптирует её под российские реалии (яркий тому пример – замена страны хоббитов
(англ. Shire – Шир, Шайр, Хоббитания, Графство) на Заселье).
Также известны переводы:
 Пересказ Л. Л. Яхнина;
 Перевод Н. В. Григорьевой и В. И. Грушецкого (перевод стихов И. Б.
Гриншпун) – 1991;
 Перевод В. А. М. (В. А. Маториной) – 1991;
 Перевод В. Волковского, В. Воседого и Д. Афиногенова;
 Перевод А. Немировой;
 Перевод И. И. Мансурова (1 и 2 часть);
 В книге Марка Т. Хукера «Толкин русскими глазами» анализируются все
переводы Толкина на русский язык.
Източници:
<https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Herr_der_Ringe>
<https://bg.wikipedia.org/wiki/Властелинът_на_пръстените>
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<https://bg.wikipedia.org/wiki/Властелинът_на_пръстените_(списък_на_героите)> - Персонажи от
Властелинът на пръстените. Последната промяна на страницата е извършена на 13 април 2020 г.
<https://de.wikipedia.org/wiki/Figuren_in_Tolkiens_Welt#Legolas>
<https://bg.wikipedia.org/wiki/Гандалф>
<https://bg.wikipedia.org/wiki/Торин_Дъбощит>
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Властелин_колец>
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Прякори/прозвища и говорещи имена в разкази на Чудомир
в превод на немски език
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ИТ
Лъжлив Съби
Нено Сенегалеца
Черна Гана
Дечо Порът –
Порът;
Дечо Порът
Порът;
Порът;
Дечо Порът
Сиромах Тоньо Петакът
–
Петакът;
Петака
на Станя бакалина –
Станьо бакалинът;
Станьо бакалинът
Койчо Копчето –
Компетентът –
Митя Питето –
Станя Вятъра –
бай Станя Вятъра
Боня Бялмустака –
Минка Маслинката –
Бонка Мазничето –
бай Къньо Влахът –
Коджа Иван –
на дяда Нуня клисаря –
Руси Попето –
Бона Бозаджийкина –
Деша Коликучкова –
Велъо Тънковратов –
Пеня Мекия –
Тача Загореца –
Симо стражарят –
Марин Вълняра –
Инженер Бетонармеев –

с.
59
59
70
97
и сл.

108

109

145
147
190
191;
476
204
224
225
248
250
257
257
212
213
269
280
280
280
279
283
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ПТ
Sabi, genannt der Lügensabi
Neno mit dem Beinamen der Senegalese
Schwarze Gana
Detscho, der Iltis genannt –
Detscho;
Detscho, der Iltis;
Detscho, der Iltis;
Der Iltis
Detscho, der Iltis
Der arme Schlucker Tonio, genannt der
Groschentonio –
der Groschentonio;
den Groschentonio;
dem Krämer Stanjo –
der Krämer;
der Krämer Stanjo
Koitscho, der Knopf genannt –
Der Kompetente –
der Mitjo Piteto –
Stanjo –
Stanjo, genannt der Wind
Bonio Belmustak –
Minka Maslinka –
Bobka Masnitscheto –
Onkel Kanjo, gennant der Walache –
Ivan der Dickwanst –
dem alten Küster Nunjo
Teilhaber Russi –
Bona
Descha Kolikutschkova –
Veljo Dürrhals –
den Anstreicher Penjo –
Tatscho Sagoretz –
Simo der Gendarm –
Wollhändler Marin –
Freund, der Ingenieur –

с.
9
9
17
21
и сл.

24
и сл.

25

33
35
36
37;
183
52
60
61
76
78
81
81
86
87
92
96
96
96
96
99

Onkelchen Nescho –
der Russi, der Schornsteinfeger
Arso, der Makedonier
Iljo Panta –
Panta
319 Kekerdeck
340 Nikola Jachniev
348 Onkel Filtscho Nichtsfürungut
352 Kossjo Limbata
352 der Molch und der Strolch –
и сл. … doch der Strolch – woher hat er denn
auch diesen Beinamen! – übertölpelte
den Molch.
Hristo Schinik
396 Stojan der Groschen
397 Der alte Damjan Hinkefuß
397 der Kirchensänger, dem alten Jovko,
genannt die Nachtigall
397 Mintscho Burgas –
и сл. Mintscho Burgas –
399 Der Cafetier Pescho
401 Dein Großvarer Petko der Bärtige –
и сл. der Bärtige
404 Schiefhals –

103
105
105
108

421
421
426
427

Velko Velikdenov
Koljo Koledarov
Detscho, der Bär genannt –
der Bär
… Gantscho und seinen Bruder

155
155
160

46.

Велко Великденов
Кольо Коледаров
Дечо Мечето –
Мечето
Генчо Попето и брат му

*47
*48

Парцал махале –
село Жабовряк –

191
144

Lumpenviertel –
Dorf Shabovrjak

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

бай Нешо Бежанецът –
Руси коминочистачът
бай Арсо македонецът
Ильо Пантата –
Пантата
Кекердекът
Никола Яхниев
бай Филчо Бездокачението
Кося Лимбата
Гогата и Фогата –
… но Фогата, нали си е Фога,
измами Гогата.
Христо Шиника
Стоян Грошът
дядо Дамян Куцият
черковният певец дядо Йовко
Славеят
Минчо Бургазът –
Бургазът
Пешо Кафеджията
дядо ти Петко Брадата –
Брадата
Кривошиев –

292
294
294
319

Източници:
1. Чудомир 1971, I: Чудомир. Съчинения в три тома. Том I . Разкази и фейлетони. София: Български
писател.
2. Tschudomir 1971: Tschudomir. Humoristische Erzählungen. Aus dem Bulgarischen übersetzt von Erika
Moskova. Redigiert von Jeanne Nikolova Galabova. Sofia: Sofia-Press.
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108
117
120
124
124
и сл.

129
141
142
142
140
и сл.
144
146
и сл.
150

161
166
37
32

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Фразеологизми в разкази на Чудомир
в превод на немски език
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

ИТ
… туйто, булка, Спасовден!
А на чича Дяка мед му капе на
сърцето
Кой както я нареди
Не съм от тях
Скъпете ми времето!
Когато бог иска да накаже
някого, прави го учител.
… кога се хване сиромахът на
хорото,
тогава
се
скъсва
тъпанът…
Пуснаха му мухата на човека и
се разделиха.

с.
144
145
256
211
279
328
294

ПТ
… da hast du die Bescherung!
Das alles geht dem Onkel Djako wie
Honigseim ein
Jeder ist seines Glückes Schmied
Ich bin nicht so eine
Meine Zeit ist kostbar
Wen Gott strafen will, den läßt er Lehrer
werden!
…Will der Arme Reigen tanzen, platzt
das Trommelfell

Sie haben dem Händler glücklich ʼnen
Floh ins Ohr gesetzt und nun trennten sie
sich.
Какво тегло съм теглил от тая 339 Was für einen Verdruß mir dies
чужда думичка, братчето ми,
Fremdwörtchen
bereitet
hat,
какво тегло, сам един господ знае
Freundchen, was für einen Verdruß, das
…
weiß nur der liebe Herrgott!
Човек на място съм аз …
348 Ein Mann bin ich, wie er sein soll …
Гогата и Фогата –
352 der Molch und der Strolch –
… но Фогата, нали си е Фога, и сл. … doch der Strolch – woher hat er denn
измами Гогата.
auch diesen Beinamen! – übertölpelte
den Molch.
Тези дребни парички едно време 371 Dies Kleingeld hat dem Jesus seinerzeit
изядоха главата на Исуса. Това
den Kopf gekostet. Das sind die
са сребърниците, с които Юда го
Silberlinge, wegen denen ihn Judas den
предаде на фарисеите.
Pharisäernverraten hat.
Трийсет парчета е получил, 372 Dreißig so ʼne Stück hat er gekriegt, der
хайдутинът му с хайдутин!
Räuber, der falsche Hund!
Е, умрял – умрял. Голяма 395 Eh, gestorben – gestorben. Große Sache!
работа. … няма да векуваме я!
и сл. … wir werden ja nicht Wurzeln schlagen
auf der Erde!
Опъна
крака,
издъхна 396 Er streckte die Beine von sich, tat seinen
човечецът…
letzten Atemzug…
Хай да му се не видят и думите и 396 Zum Teufel mit all dem Gequatsche!
намярата макар!
… черни мисли ги заглозгаха 397 … aber es nagte ihnen doch etwas wie
320
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с.
32
33
80
85
95
113
105

109

116

120
124
и сл.

131
и сл.

132
141

141
141
142

като червеи

ein Wurm am Herzen, finstere Gedanken
ließen ihnen keine Ruhe!

18. Празна работа!
19. Като му опъна три шишенца
вино, и ще спя като къпан!
20. … нещо ми казва, че дните ми са
преброени
21. Пусто опустя кафене „Черешова
сянка“.
22. Жена имаш като икона изписана
и няма да ти вречи, ни да ти
кречи.
23. Разбират веичко те, разбират и не
се лъжат лесно.
24. … ама аз и не мръднах даже.
Сърцето ми не даде.

397
397

25. … за тебе лъжа, за мене истина,
…
26. По едно време (г0) гледам –
шушу-мушу с кмета, после с
попа …
27. Една народна поговорка казва:
„Притежавана жена – прочетен
вестник.“
28. Върви му на келеша.
29. Даскалиците се лепят на него
като мухи под конска опашка

403

398
398
400

402
403

426

Wenn ich drei Fläschchen Wein kippe,
wird ich schlafen wie ʼn Murmeltier!
… etwas sagt mir, daß meine Tage
gezählt sind
Das
Café
„Kirschbaumschatten“
verödete.
ʼne Frauhast du, so schön wie ein
Heiligenbild und sanft wie ein
Lämmchen.
Alles verstehen die, alles, leicht sind die
nicht hinters Licht zu führen.
… aber ich habʼ mich nicht gerührt.
Konntʼ es einfach nicht übers Herz
bringen
Ob duʼs nun glaubst oder nicht …

142
143
144
145
и сл.
147
148

148

Und dann sah ich ihn – tuschelte mit dem 160
Schulzen, dann mit dem Popen …

Im Volksmund heißt es: „Eine Frau, die 167
du besessen, ist eine ausgelesene
Zeitung.“
464 Mordsglück hat er, der Lausekerl.
170
464 Die Lehrerinnen, die jungen Dinger, 171
и сл. kleben sich an ihn wie die Fliegen unter
den Pferdeschwanz.
450
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