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Славка Керемидчиева
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ПРЕВОД И ДИАЛЕКТНО

В предшестваща публикация имах възможността да изразя мнението си, 
че днес, във второто десетилетие на ХХI в., противно на много футуристични 
прогнози, диалектите не отстъпват така бързо територии и позиции, а напро-
тив – продължават да са жива историческа категория и дори разширяват своята 
сфера на употреба (Керемидчиева 2015). Това установихме с колеги на пореди-
ца от теренни диалектоложки експедиции в най-ново време – 2006, 2007, 2010, 
2013, 2014 г. Информаторите ни от различни краища на България при срещите 
си с нас почти винаги не превключваха кода, а с неприкрита гордост говоре-
ха на родния си диалект и държаха за точното му записване, показваха ни за-
пазени предмети от някогашния си бит, подредени в частни музейни сбирки, 
разказваха истории за миналата история на селото и за днешния си живот (Ке-
ремидчиева, Кочева и др. 2012). Тази констатация е съвършено различна от 
описваната преди повече от половин век от Ст. Стойков езикова ситуация в 
едно старопланинско село (Стойков 1955). 

Според нас промененото отношение към диалектното се дължи на осъзна-
тия от неговите носители факт, че то не е нещо срамно, остаряло и ненужно, а 
е това, което са им завещали дедите им, това, което ги прави оригинални и оп-
ределя тяхната идентичност и уникалност, и заради всичко това трябва да бъде 
опазено и предадено на следващите поколения. Тези констатации подкрепят 
изводите на А. Пачев (а както той цитира, и заключенията на чуждестранни со-
циолингвисти), че езикови общности, чиито диалекти в днешните условия на 
европеизация и глобализация са изложени на нивелация и конвергенция, не 
загубват своите езикови особености или отлики (Пачев 2006: 149–150). Анали-
зирайки проблемите на малцинствените езикови общности и на диалектни-
те общности, в последващо свое изследване същият автор достига до важни 
тео ретични изводи: „Днес все повече изследователски резултати доказват, че, 
може би малко изненадващо, напоследък се засилва ролята и влиянието на 
социалните диалекти както върху социалнокомуникативните репертоари на 
европейските граждани, така и върху цялостната диалектна (езикова) ситуация 
в Европа“ (Пачев 2012: 55). Този и свързаните с него изводи са наистина изне-
надващи на фона на многобройните твърдения на наши и чуждестранни учени 
за изчезването на малцинствените езици и на териториалните и социалните 
диалекти и за загубването на тяхната комуникативна функция в езиковите общ-
ности, които обслужват.

Очевидно въпреки несъмнените конвергенционни и нивелационни проце-
си, на които са подложени от страна на книжовната норма, българските диалекти 
продължават да функционират като основно комуникативно средство на мест-
ните хора. Потвърждение на това твърдение са и многобройните радио- и теле-
визионни предавания, в които може да се чуе автентична диалектна реч (напр. 
телевизионната поредица „България от край до край“ или пък „БНТ такси“). 
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Затова не бива да ни учудва нарастващият брой на интернет сайтове, в 
които задължително се общува само на родния диалект, и така диалектното 
се превръща в един от похватите за изразяване на личността онлайн (Мицова 
2013). Обявяват се училищни и читалищни конкурси за написване на литера-
турни творби на диалект от ученици, които без съмнение владеят родния си 
говор (Отзвук 2015). След известно затишие след Хайтовите „Шумки от габър“ 
и „Диви разкази“, в които диалектизмите присъстват като ярък колорит в речта 
на героите, през последните десетина години неудържимо расте и броят на 
разкази, повести и цели стихосбирки и романи, в които диалектното е вече не-
отменна част както от изказа на героите, така и от речта на авторите, които из-
общо не са само регионални писатели. Далеч от намерението и претенцията 
за критична оценка на която и да е от тези художествени творби, бих искала да 
отбележа една от тях, която стана повод за национална гордост – романа „Въз-
вишение“ на Милен Русков, който бе отличен с Европейската награда за лите-
ратура за 2014 г. За нуждите на нашето изследване е важен езикът, на който е 
написан литературният текст – стилизиран диалект от епохата на Възраждането 
с основа езика на Г. С. Раковски и с елементи на котленския говор. Литератур-
ната критичка В. Тонева го определя като „демиургичен език, в който всички се 
влюбват. Той представлява своеобразен „български атавизъм“. Оригиналният 
език на романа помага на автора да постигне художествените си цели, пресъз-
давайки атмосферата на възрожденска България, предизвиква одобрението на 
читателите, но създава и непреодолими затруднения пред преводачите, макар 
че диалектното е главно на фонетично равнище. „А той като ма гледа, че мъл-
ча, пак ся разлюти – ни да мълчиш, брате, ни да говориш, – и вика: – Какво 
мълчиш кат’ пукал, бе? Ш’та утрепя, момченце! А вий прочия знайте ли, че 
пукал казват в Котел за человека мълчаливаго и намръщеннаго? „Що гледаш 
такъв като пукал?“ Дали туй не е Бог пъкла? Като Харо – Харон? Защо тук 
мамалига нийде няма, туй да не е Влашко. То ест как би им дошло на акъ-
ла?“ Определяйки езика на творбата за неин главен герой, М. Калинова може 
би най-точно дефинира както неговата същност, така и функцията му в романа: 
„Старият нов език на романа снове между предишни и сегашни значения, меж-
ду възрожденския узус и съвременната норма, а разминаването помежду им 
поражда смешното“ (Калинова 2011: 5). Но именно спецификата и оригинал-
ността на езика са причината романът все още да не може да стигне до своята 
европейска публика, тъй като опитът да бъде преведен (според регламента на 
конкурса) на английски диалект от Централна Англия се оказва засега неудов-
летворителен за английския издател по признанието на самия автор.

Така идваме до един все още неотбелязван и неизследван проблем от мно-
гоаспектността на диалектното – проблема за диалектното в превода. Защото то 
е елемент не само на част от родната художествена литература, а и на стойност-
на чуждестранна литература. 

Както е известно, преводът е езиково явление – двуезичен комуникативен 
динамичен процес с изходен и целеви език. В този творчески процес най-важна 
е ролята на преводача, който трябва да осъществи адекватния и пълноценен 
превод на текста като единство на форма и съдържание (Легурска 2015: 156). 
Безспорна предпоставка за успешен превод е професионалното владеене на 
двата езика, но динамичният характер на превода поставя и други изисквания 
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(и лингвистични, и екстралингвистични), освен талант, пред преводача, защото 
„езикът, на който се превежда (обикновено родният език), може да изрази с ня-
колко варианта от плана на израза елемент от плана на съдържанието (…) и (…) 
преводачът може да засвидетелства своята лична творческа позиция, т.е. може 
да избира (в границите, определени от оригинала) между всички възможни ва-
рианти“ (Иванова 1980: 157). 

Отдавна е обяснена в теорията на превода невъзможността за осъществя-
ването на буквален превод, но общността на средствата за предаване на смисъл 
в различните езици, обусловена от общността на мисленето у всички народи, 
прави превода на текст (реч) възможен (по-подробно за това в теоретичен план 
вж. Легурска 2015: 157 и следв.). 

Но в същото време във всеки език има множество думи, които характери-
зират специфичните за даден народ и култура елементи на материалния му бит 
и духовната му култура. Това са т.нар. реалии (географски, етнографски, общест-
вено-политически, военни, съвременни и исторически и пр.), които изискват 
особено внимание при превод. Според наблюденията на специалисти същест-
вуват основно два подхода при техния превод в зависимост от генерацията, към 
която принадлежи преводачът – този от по-старата школа се придържа към мак-
симално адаптиране на чуждите реалии към целевия език, докато съвремен-
ната тенденция е към почти изцяло транскрибиране на реалиите (Вернигорова 
2010: 128, цит. по Легурска 2015: 158). Възможно е и по-детайлно предаване 
на реалиите при превод, като например – освен транскрипция чрез графична-
та система на целевия език също и приблизителен превод, описателен превод, 
калкиране или направо създаване на нова дума, усвояване (адаптиране на ду-
мата към езиковата система на езика на превода) (Васева 1980: 123–124, цит. по 
Легурска 2015: 159). 

В пълна сила това важи и при превода на диалектни думи или цели изрази. 
В такъв случай необходимо условие за успешен превод са знанията на прево-
дача не само за стандартните, но и за субстандартните форми на изходния и 
целевия език. Тук обаче бих искала да обърна внимание на един непоставян 
досега преводачески проблем. Отнася се до безспорно усложнената ситуация, 
когато диалектното в текста не е отделна реалия или множество реалии, а сис-
темен изказ на авторова реч или реч на един или повече герои. Защото, ако при 
превода на специфични думи и изрази преводачът би се справил, въоръжен със 
съответните тълковни, етимологични и диалектни речници, речници на редки 
и архаични думи и други помагала, то за системния и верен превод на свързана 
диалектна реч ще бъдат нужни и системни знания за диалектите.

За илюстрация на казаното ще приведа малко изненадващ пример за до-
бро предаване на диалектното в най-съвременната и модерна преводна ли-
тература – книгите на Тери Пратчет за Света на диска и по-точно серията му 
за малката вещица Тифани Сболки (романите „Волният народец“, 2003; „Шап-
ка, пълна с небе“, 2004; „Зимоковецът“, 2006; и „В черно като полунощ“, 2010). 
В тези романи има цялостно изграден персонаж, който се изразява само на 
диалект, и това е важно за неговата езикова характеристика. Това са Нак Мак 
Фигълите, пиктсита, волният народец – дребни синьокожи, не особено чисти 
същества, изхвърлени от страната на феите заради пиянство, хулиганство и 
размирици. Но те са и безумно храбри и до гроб предани на своята келда и 
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на своята малка вещица. Този забавен и гротескен персонаж във всички рома-
ни е майсторски пресъздаден не само с авторовото описание, но и с езика, на 
който говори. Както казва един от героите на романа: – Та тя говори фигъл-
ски! – додаде жабокът. – И нямам предвид само онези кривунщини, те са си 
просто диалект. Имам предвид същинския старовремски говор на келдата. 
За постигането на комичен ефект на фигълската реч талантливата преводачка 
Катя Анчева е избрала системата на западнобългарските диалекти, като най-
общо може да се каже, че преобладават особеностите на югозападните говори. 
Без претенции за точност, може приблизително да определим, че най-често се 
срещат лексикални диалектизми от района на Кюстендилско, Дупнишко, Са-
моковско: И не му мисли за тоя мачок, дека гнети мъненките пилешарчета. 
(…) огиня у студните ноще. Но има лексеми, които характеризират и други 
западни говори, като напр. мравинец (БЕР 4: Перник, Софийско ‘мравка’); Ний 
само опущихме тегобата (БЕР 7: Годечко, Разложко, Сф., Ихт. ‘тегло, мъчение’; 
дечиня (БЕР 1: 348 ЮЗБ); да се мотлявиме (БЕР 4: 260 Радомир) и др.

Постижение на преводачката е сравнително системното предаване на диа-
лектното на всички езикови равнища – фонетично (екавизъм и редукции, из-
пускане на интервокално х, а-рефлекс на ятовата гласна след рано затвърдяла 
съгласна ц: Умори с цалувка властелино на зимата. Ама, га разбрааме, дека 
е твое, върнааме го зверчето обратно у къшлата); морфологично (почти по-
следователно използване на членни морфеми -о и -от: Море, видех. На чернио 
жребец. Сдираше му гъзо нагоре къде чукаро. Ако некой сака да спори, че ми 
опита опинецо! (…) пътьот към успехо. Те сеги вече зе да говориш на нашиот 
език; но се среща често и -а: Цуни ми опинеца вм. опинецо; глаголни окончания 
със затвърдели съгласни: Не мож върта клан, дека големецо му гасне. Дека се 
лепат по уфсети… и окончания на -м за 1 л. ед. ч. и -ме за 3 л. мн. ч.: Грабиме и 
льокаме и се тепаме; частица за бъдеще време че: Че чекаме и че се надеваме; 
лексикално и синтактично равнище: Оти, ако съм пил, ка че имам сичките тия 
пари, а? Ний че идем по коньо. Дорде пернатото се не спусне връз него. Ни 
му давай да те цуне, оти чушката ти че посинее и че се откине! Ето някол-
ко илюстрации и в свързан текст на казаното по-горе: – Кривунци! Оно е много 
лесно да се ока „дири вещурята“, ама що требе да дириме, мож ли ми рече? 
Тия сите дългучи мене ми се чинат еднакви! – Голема помощ, нема що! Они 
са сите великански момета! – А бре, главанаци с главанаци! Секи знае дека 
вещурята носят остри капи. – Епа начи, га спат, ни мож са вещуря, тъй ли? 
А, они са ошле у свето на живите... и неча след дълго да се вратят. Знаеш ли 
как да бидеш силна? Епа я като че подочух, дека некакво овчо парче некак се 
изтърсило у тигано, га таман се бил сгорещил. Сите се мъчихме да го изка-
раме оттам, ама…, нъл знайш, овча му работа… ошашка се и зе да се пъне.

В редица случаи обаче преводачката си служи и със средства от източните 
говори (главно редукция на задни гласни в предни, а също и отделни лексеми): 
уфсети; У таз одая има и криват; Ни мъ зяпай така; гага ‘човка’ (БДА. ОТ., 
к. Л 50), а нерядко сполучливо създава и нови думи с диалектни средства (уве-
личителни суфикси – кривунци, главанаци, вещуря, роище, метлявина, дър-
тофелно тъщище, Крадливи вонещилници; Онез мъненки бабалюги дека се 
лепат по уфсети и се нальокват с кръвье, па подир се пускат). В речта на тези 
феерични дребосъци могат да се открият и елементи от жаргона (скапаняк, 



436

дирнико; И е гепила нашта си келда, дъртата му тегота!... Ама големио въ-
прос за двамца ви е: дъл не си шмугльо и порта?), от разговорната реч (дългу-
чи; Гаче ли сме тъпунгери! дъртофелница ‘стара жена’; Лопни си плювалнико, 
бре, баламурнико неден! Голем урунгел) и дори от тайните занаятчийски гово-
ри (и верно сме измъдрили препържената бялка ‘ракия’), а също и остарели 
думи (Бехме заняти с лит’ратурни занимания! Разумеват, дека са живи).

Обстоятелството, че понякога в речта на един и същ герой, в едно и също 
изречение се откриват и западнобългарски, и източнобългарски особености, не 
дава основание да се говори за издържана докрай системност при използването 
на диалектите и при този превод. Напр.: Требе ни биче, а не уфсъ! Айде, момци, 
фатайте по една нога! Други, привидно диалектни думи, ще ги отнесем към 
т.нар. лъжедиалектизми, тъй като засега не са отбелязани в Диалектния архив 
на БДР или в други диалектни публикувани и архивни източници: главанаци, 
дрънколевиш, гьопавник, ездник ‘ездач’; А що че ми речеш за грамаданска-
та цивричка у белио сукман? Ни съ смърцафросвай. Щипундеро ти се дзвери 
ужасно у мене! ‘насекомо щипалка’, вонещирлици ‘чорапи без пети’; А Големио 
Ян рече, че неска, га сте одили на лов, си остайл един лисунгер да ти се из-
шмугне, без да го сриташ едно убаво. Сакаш ли да ти дам от успокойките?

Въпреки всичко това обаче преводачката К. Анчева успява да изгради до-
бра, макар и разнорангова „система“ на фигълския диалект и в четирите рома-
на и да изпълни авторовия замисъл за комична, специфична езикова характе-
ристика на този забавен персонаж. 

И ако К. Анчева е била изправена пред трудността да предаде със сред-
ствата на друг код текста, създаден с един код, и затова си е позволила да заим-
ства различни езикови средства от различни диалекти и да създава нови думи, 
то могат да бъдат посочени примери и от оригинална художествена литерату-
ра, в която се наблюдава доста безразборно използване на диалектна лексика 
от различни диалектни системи. Например в преиздадения наскоро забравен 
и обявен днес за шедьовър роман на Г. Божинов „Калуня-каля“ (Божинов 2014) 
диалектното е чест елемент и на езика на писателя, и на речта на героите му. 
Тъй като обаче явно не владее добре системата на диалектите, чиито средства 
ползва, писателят вмъква думи от родния си ломски говор (северозападен по 
тип), от югозападнобългарския благоевградски говор и от родопските (югоиз-
точнобългарски по тип) говори, като дори създава и свои думи, наподобяващи 
диалектните: брежлец, момче погонарче, аслъ с айдушка жилка отунутре, зе 
да се разбелява, порука кехаята, сопри и мн. др. Несполуките на автора в това 
отношение са много, но отзивите за романа в по-голямата си част са положител-
ни, дори възторжени, а някои читатели са написали във форума „Какъв хубав 
български език!“ Но без съмнение произволно използваните и новосъздадени-
те диалектизми ще създадат затруднения при превод, ако се появи възможност 
този роман да бъде представен като чуждоезиков оригинал.

Като обобщение може да бъде изведено поредното предизвикателство, 
което в нашето модерно време застава пред преводача – трансформираният 
и адекватен превод на свързан диалектен (или дори и лъжедиалектен) текст 
(реч). Това предопределя изискването към преводача да владее не само опре-
делен стандартен език, но и неговите субстандартни форми на всички езикови 
равнища. 
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