
Преводът като 
канибализъм - ролята 
на преводача в 
претворяването на  
литературния текст

Аугушто и Харолдо де Кампос

Освалд де Андраде



Фридрих Шлайермахер (лекция, 1813 г. )

Два подхода:

„Преводачът „не закача“ автора – доколкото е възможно – и повежда 

читателя към него; или „улеснява“ читателя – доколкото е възможно – и 

приближава автора към него.“

Пол Рикьор („Предаването“: да преведеш непреводимото“*, 1984 г.)

„ВЯРНОСТ“ ИЛИ „ПРЕДАТЕЛСТВО“ 

Лорънс Венути („Невидимото присъствие на преводача“, 1995 г.)

„Недостъпно чужд“ или „опитомен“? 

*Превод от френски: Гълъбина Захариева

За ролята на преводача според конвенционалната теория на превода:



Коя позиция на преводача гарантира, 

че преводът ще е „добър“?

 Оригиналът е свещен;

 Преводът е нисша негова 

форма;

 Превеждането цели 

(предполагаема) 

тъждественост (на 

доказуемия смисъл) без 

идентичност*;

 Преводният текст не е лишен от 

идентичност;

 Превеждането е 

(„поглъщане/храносмилане/избъл

ване“*) „кръвопреливане“, 

„захранване“ (на преводача с 

достойнствата на изходния текст);

 Целта – преводачът да е „автор“ на 

превода

 Серж Гавронски „От Благоговение към канибализъм“

„Предаването“: да преведеш

непреводимото“ от Пол Рикьор, Прев. Г. 

Захариева



„Деформациите“ при превода
Антоан Берман

The Translation and the trials of the Foreign 
(превод на английски, Лорънс Венути)

L'Épreuve de l'étranger:
Culture et traduction dans l'Allemagne romantique: Herder, 

Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin.

(1984 г.)

„Преводът и изпитанието на чуждото*“ –



Деформации при превода

1. „Рационализация“

2. „Разясняване“ 

3. „Раздуване“ 

4. „Облагородяване“

5. Качествено 

„обезкървяване“

6. Количествено 

„обезкървяване“

7. „Опустошаване“ на ритмичните 

особености

8. „Опустошаване“ на дълбочинната мрежа 

от значения 

9. „Опустошаване“ на лингвистичните модели 

10. „Опустошаване“ или придаване на 

изкуствена „екзотичност“ на разговорния език

11. „Опустошаване“ на фразеологичните 

словосъчетания 

12. „Изглаждане“ на наслагванията на езици и 

стилове



Рационализацията 
(Rationalization)

- Промени:

- Пунктуация (според нормите на езика приемник)

- Структура на изреченията (според нормите на езика приемник)

- Поредност на изреченията (според възприятията за логиката на дискурса)

- Риск от загуба на:

- “… избуялия храсталак…” (формалното изобилие)

- Несъвършенствата на текста (многозначителната безформеност);

Преводът като 

„кодиране“
•Културен 

контекст на 
автора

Текст на 
автора

Преводач

•Културен 
контекст на 
читателя

Преводен 
текст



Рационализаци

ята



Разясняването (Clarification)

 Прикритото да стане „изрично“

 Разкриване на нещо, което авторът нарочно е оставил 

скрито

(Следствие от рационализацията)



I talked about Phasdrus' 

lateral drift, which ended 

with entry into the discipline 

of philosophy. He saw 

philosophy as the highest 

echelon of the entire 

hierarchy of knowledge. 

"ZEN AND THE ART OF 

MOTORCYCLE REPAIR -

ROBERT PIRSIG"

Говорех за страничния 

дрейф на Федър, който 

завърши с влизане във 

факултета по философия. 

Той погледна на 

философията като на най-

висш етап в цялата йерархия 

на познанието. 

Дзен и изкуството да се 

поддържа мотоциклет" 

Превод от английски Павел 

Главусанов, 1993 г.



Раздуването (Expansion)

Преводът като „разгъване“

 Следствие от рационализацията и разясняването

 Непознатото трябва да стане познато – описателен превод

 Замаскира „изчистената“ яснота на текста

 Разстройва ритмичността

 Нарочно „безформен и многословен“ оригинал > „безцелно“ безформен и 

многословен превод („Моби Дик“, Херман Мелвил)

 кратък, но дълбок („вертикално дълъг“) оригинал > дълъг но плитък превод 
(„Фрагменти“, Новалис)



„Неизказаното обещание, че преводът ще 

съдържа в себе си изначалния текст, че в 

новата версия ще присъства изразеното 

намерение на автора, точно така, както 

един кичур от косата на Дева Мария носи 

нейната спасителна добродетелност.

…

Текстът мутира и – съвсем очевидно – се 

раздува. Преведената книга обикновено е с 

20% по-дълга от оригинала. Но понякога се 

свива. Британското издание на първия ми 

роман е 530 страници. Изданието на иврит 

е 431. Превод ли е това? Спарагмос ли е? 

Къде е останалата част от кичура на Дева 

Мария? Човек просто не знае какво се 

случва с книгата му, когато я превеждат, а 

понякога е по-добре изобщо да не пита.“

539

The implicit promise of a translation is that it carries 

within it the original text, that the original writer's 

expressed intent is present in the new version just as 

surely as the Virgin Mary's salvific goodness is present in 

a lock of her hair.

…

The text mutates and, most obviously, swells. A 

translated book is usually 20% longer than the original. 

Sometimes, however, it contracts. The UK edition of my 

first novel has 530 pages; the Hebrew edition has 431. 

Translation? Sparagmos? Where is the rest of the Virgin 

Mary's hair? One simply does not know what happens 

to one's book in translation, and sometimes it is best not 

to ask.

527

Да те превеждат, или

кичура от косата на Дева 

Мария

от Лорънс Норфолк

Спарагмос (от гр. - "разкъсване") - ритуално убийство и (чрез разчленяване) разкъсване на животно или човек.



Облагородяване (Ennoblement) 

 Използване на текста като „суровина“ и съставяне на 

„елегантни изречения“;

 Въвеждане на “ораторски“ изказ;

 Изчистване на тромавите конструкции;

 Търсене на „четивност“;

 Две посоки: към „култивирани“ или към „разговорни“ фрази;

 Неточна преценка за „нормата“ (в двата езика), спрямо която 

да се претворят девиациите;

 Наслагване на внушения, каквито не съществуват в оригинала;



Качествено „обезкървяване“  
(Qualitative Impoverishment)

 Замяна на думи, които носят „звучност“ или „образност“ със смисловите им 

еквиваленти, лишени от тази звучност или образност…

BUTTERFLY (думите във различни езици създават различно „усещане“, съчетание от 

образност и звучност)

 Думи, които могат да се характеризират като „пиперливи“, „масивни“, „жизнени“, 

„цветни“, „динамични“;

 Думи, твърде типични за езика („изгора“, „нега“, „петимен“)

 Форми, типични за автора и/или за езика („дамички“ на Булгаков)

Промени/Рискове



Превод на 

български: 

Лиляна 

Минкова, 

1989 г. 

Превод на 

английски 

(ревизирана 

версия на 

превода на 

Пивиър и 

Волоковски)

https://books.google.bg/books?id=bzTbCwAAQBAJ&pg=PA296&lpg=PA296&dq=someone,+possibly+sick+or+possibly+not,+but+strange&source=bl&ots=YoQ0ZXGdcV&sig=ACfU3U3tlnDpHby-Kmsm8n9HwWNTH5FGNA&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwipwMLc2oLoAhWKxosKHb5IDOUQ6AEwA3oECAoQAQ#v=onepage&q=someone%2C%20possibly%20sick%20or%20possibly%20not%2C%20but%20strange&f=false
https://books.google.bg/books?id=bzTbCwAAQBAJ&pg=PA296&lpg=PA296&dq=someone,+possibly+sick+or+possibly+not,+but+strange&source=bl&ots=YoQ0ZXGdcV&sig=ACfU3U3tlnDpHby-Kmsm8n9HwWNTH5FGNA&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwipwMLc2oLoAhWKxosKHb5IDOUQ6AEwA3oECAoQAQ#v=onepage&q=someone%2C%20possibly%20sick%20or%20possibly%20not%2C%20but%20strange&f=false
https://books.google.bg/books?id=bzTbCwAAQBAJ&pg=PA296&lpg=PA296&dq=someone,+possibly+sick+or+possibly+not,+but+strange&source=bl&ots=YoQ0ZXGdcV&sig=ACfU3U3tlnDpHby-Kmsm8n9HwWNTH5FGNA&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwipwMLc2oLoAhWKxosKHb5IDOUQ6AEwA3oECAoQAQ#v=onepage&q=someone%2C%20possibly%20sick%20or%20possibly%20not%2C%20but%20strange&f=false
https://books.google.bg/books?id=bzTbCwAAQBAJ&pg=PA296&lpg=PA296&dq=someone,+possibly+sick+or+possibly+not,+but+strange&source=bl&ots=YoQ0ZXGdcV&sig=ACfU3U3tlnDpHby-Kmsm8n9HwWNTH5FGNA&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwipwMLc2oLoAhWKxosKHb5IDOUQ6AEwA3oECAoQAQ#v=onepage&q=someone%2C%20possibly%20sick%20or%20possibly%20not%2C%20but%20strange&f=false


 Връзката между знака и означаемото (несъответствие в броя на 

знаците и означаемите)

 Лексикални загуби

 Натрупване и редуване на синоними => важна част от реалността

„тъга“, „горест“, „печал“, „скръб“ („болка“)

„угнетение“, „униние“, „тягост“

Количествено „обезкървяване“

(Quantitative Impoverishment)



„Опустошаване“ на ритмичните особености

(The destruction of rhythms)

 Прозата не просто е ритмична, но тя съдържа много и различни 

ритми… 

 Къси/дълги изречения; 

 Напевни и протяжни/накъсани и задъхани



„Опустошаване“ на дълбочинната мрежа от значения 

(на лексикално ниво)

(Тhe destruction of underlying networks of signification)

и

„Опустошаване“ на лингвистичните модели

(на синтактично ниво)

(the destruction of linguistic patternings)

 (В оригинала) за думи/фрази/конструкции с определена натовареност/внушение;

 Инстинктът на преводача да не проработи



„Опустошаване“ или придаване 

на изкуствена „екзотичност“ на 

разговорния език

 Речевите характеристики на героите

 Степента на експресивност/вулгарност

 Диалектите 



„Опустошаване“ на 

фразеологичните 

словосъчетания

(Тhe destruction of expressions and 

idioms)

 Навлизането на калкирани идиоми в популярния език (притъпяването на усетана

преводачите)

Опитай да обуеш моите обувки – try walking in my shoes 

Той все слага точките на „и“-тата – he is always dotting the i's and crossing the t's



„Заличаване“ на наслагванията на 

езици и стилове

(Тhe effacement of the superimposition 

of languages)

 Героите говорят различни варианти на един и същи език

Португалски + бразилски диалекти

Испански + латиноамерикански варианти

Английски + американски +британски + канадски + английски

 Героите, независимо от националността си говорят различни 
езици в различни ситуации

„Вълшебната планина“; „Бдение над Финеган“



Манифест на канибалистите“ Освалдо 

де Андраде, 1928 г., преведен на 

английски от Лесли Бари, 1991 г.


