
СТРАНИЦАНАПРЕВОДАЧА

„ДАИЗМЕРВАШГОДИНИТЕСКНИГИ“

РазговорсЖелаГеоргиева

– Бихте ли споделили размисли за
ролята на преводача в съвременното
общество.Какстоятнещатас„мал-
ките“литературииезици?

– Няма нужда човек да се замисля
специално,задазабележи,черолятана
преводачаежизненоважнавсъвремен-
ниясвят.Защое така, всекиможесам
дасиотговори.Ноазнебихискалада
говоряпо въпрос, който е от глобално
естество. Скромният ми опит се раз-
простирасамовърхулитературнияпре-
вод,итомеждудваблизкиезика.Замен

литературниятпреводенезаменим.„Защотрябвадасигубитевреметос
превеждане?“–билпървиятвъпроскъмнашколега,поетипреводач,който
отдавнапреподававпрестиженамериканскиуниверситет.Товаелогичен
въпросвстрани,вкоитолитературатанаанглийскиезикзадоволявануж-
дитеначитателите,катооставя за„ексцентриците“само2–3процента
чуждалитература.Големиятсветовенкниженпазарсиимасвоитежелезни
закониимястотона„малките“литературииезици,засъжаление,евкьо-
шето.Разбирасе,имамногопрограми,коитоимпомагатдасевключват
по-активновмеждународниялитературендиалогидабъдатзабелязани.

–Скаквиобстоятелстваипроблемистесесблъскваливдългогодиш-
ниясипрофесионаленпът?Споделетеличнитесипостижения.

–Проблемите винаги съпътстват всяка професионална реализация.В
началото ежеланието да се занимаваш с литературен превод и да не се
отказвашприникаквиобстоятелства.Навремето,когатозавършихСлавян-
ска филология, издателство „Народна култура“ проведе на два-три пъти
конкурсизамладипреводачи,катопоемашеизвестнигаранции,чещеоси-
гурипонепреводнаняколкоразказанауспешнопредставилитесеканди-
дати.Когатополучишшансдапокажешкаквоможеш,виждашколкомалко
можеш,колконищожнисауниверситетскитетизнанияиколкосисенад-
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ценил.Акоимашшансдапопаднешнадобърредактор,койтохемданете
отчайваидащадисамолюбиетоти,хемдабъдебезкомпромисенвизисква-
ниятаси,значисикъсметлия.Личноазсъмработиласмногокомпетентни
идобронамерениредактори,ноповечетомехвалеха,атоватекарадасе
самозалъгвашиданебъдешдостатъчносамокритичен.Изобщонамлади-
никаточелинебяхтолковавзискателнакъмсебеси,колкотоднес.Веднъж
единколегамипосочипетужаснопреведениотменизреченияведнакнига
нарускиписател.Потънахв земятаот срам.Ноточнотазимногоостра
критикаменакаракореннодапреосмислянякоисвоивиждания,кактои
никогаданеизпускамотвниманиеинай-дребнитенеща.

Особено благоприятно обстоятелство в моя професионален път беше
това, че мъжът ми Симеон Владимиров беше също преводач. Денят ни
вкъщизапочваше,течешеизавършвашеспревеждане,редактиране,рецен-
зиране, съставяне… всеки на своята пишеща машинка – „Ремингтон“ и
„Ерика“,единият–накухненскатамасадотенджератанапечката,адру-
гият–набюротовспалнята,скръстосваневкоридораикилера,където
бяхабиблиотечнитерафтовескниги,енциклопедииисправочници.Тази
работа е толкова обсебваща, че потъваш все по-дълбоко и по-дълбоко в
нея,измервашгодинитескнигите,сдумитеинеусещашкакнезабелязано

ЖелаГеоргиева(всредата)заедносъссръбскатапреводачкаМирослава
Спасич(русатаженавляво)вбелградскатакнижарница„Беополис“и

собственичкатанакнижарницата.
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отминават.Пък и цялото ни приятелско обкръжение беше от преводачи;
срещите,нескончаемитеразговори,купоните,почивкитебяхавсесколеги
и никога не ни омръзваха.И сега, след толкова години, въпреки всички
промени вживота ежедневиетомипродължава да течепо същияначин.
Ивъпрекивсичкипреведеникнигинещатанеставатпо-лесно.Рутината
сякашнепомага,съмнениятавинагитеглождят,превеждашвсепо-бавно.

Винагисъмсмятала(впрочемнесамоаз),чеемноговажнозапрево-
дачадапознавадобребългарскаталитератураиданамиравремедачетеи
съвременнитенипоетииписатели.НаскоропоповоднаЦветницаколеж-
катаНеваМичевабешецитиралавъв„Фейсбук“оназичастотИзворътна
БелоногатанаПеткоСлавейков,вкоятоГерганаописвасвоята„малагра-
динка“.Припомнетеситазиградинкаищеразберетезакаквоставадума.

Амида,преводачитенепрекъснатомислятзадумите.Затоваезикътна
някоинашипреводачимеизумяваивдъхновява.Често,предидазапочна
работа,четапреводнапоезия.Иразбирасе,търсясвоитесръбски/хърват-
ски/рускиавтори, търсянеобичайни, завладяващикниги.Последнотоми
„откритие“бешеписателятотСараевоИгорЩикс,чийтороманЕлияхови-
ятстолизлезевкраянаминалатагодинавиздателство„Панорама“.

–Спроменитевобщественитеусловиякаквитрансформациинастъ-
пиха в изискваниятакъм личносттаипрофесионалнатаподготовкана
преводача?

–Пакщеговоримсамозапреводачанахудожественалитература.Про-
мените са към добро –що се отнася до професионалната подготовка.В
магистърските програмипо превод и редакция към университетите пре-
подаватнай-добрите теоретициипрактицинаизкуствотонапревода, от
които студентите могат да научат страшно много. Има различни други
формикатопреводаческиработилници,международнистипендиипопре-
вод,различнимеждународнипрограми,такачевъзможноститезапридоби-
ваненапреводаческизнанияиуменияникоганесабиливтаковаизобилие.
Отдругастрана,нямазащодасезаблуждаваме–преводаческияттруд,и
особенотрудътналитературнияпреводач,несеценинитоморално,нито
материално.

–КаквопредставлявашеСъюзътнапреводачите вБългарияи какви
перспективисеразкриватпреднегоотсеганататък?Каксеосъществя-
ваприемственосттамеждупоколенията?

–СъюзътнапреводачитевБългариябешесъздаденпрез1974г.благо-
дарениенадългогодишниинеуморниусилиянаедноядроотпрекрасни
българскипреводачи,коитоблагодарениенасвоятаупоритостуспяхадасе
преборятсъссистемата.Членувахапреводачиотвсичкисферинапревода,
катонай-голямабешесекция„Художественалитература“.Съюзътполуча-
вашесубсидияотдържаватаи1%отчисленияотвсичкипреводникниги,
коетомудавашевъзможностдаподдържаголямаадминистрация(около50
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души),даиздавасписание„Панорама“,даразвивамеждународнадейност,
катогоспожаАнаЛиловабешедългогодишенпредседателнаФИТ(Меж-
дународната организациянапреводачите).СПБимашефилиали вПлов-
див,Русе,Варна,Бургас.Съюзътсегрижешезаквалификациятанасвои-
течленове,имашесвойТворческифонд,койтоподкрепяшепреводачите,
получилипо-продължителентворческиотпуск,задаработятвърхунякое
значимопроизведениенасветовнаталитература.Специалнобихискалада
отбележасоциалнатадейност,помощта,коятосеоказвашенаболни,въз-
растнииизпадналивбедаколеги.Бяхаиздействанисъщопенсииза15-ина
преводачи,коитоцялживотсасезанимавалиспревод,бездасабилина
щатнаработа.СПБсегрижешеизаподготовкатанамладипреводачичрез
семинари,курсове,специализациивчужбинаидруги.Тогаванасниучеха
наизкуствотопреводтакиваличностикатоВалериПетров,АтанасДалчев,
НелиДоспевска,КръстанДянков,ГригорЛенков,СидерФлориниСергей
Влахов, а симултанните преводачи – феноменалната Надежда Лекарска,
АндрейБогоявленски,НиколаКолев…Нотоваедългатемазаразговор.

ДнесСПБепо-скороорганизациянахора,коитоиматнуждадаобщуват
професионалнопомеждуси,дасподелятпроблемитеси,тъйкатопреводът
езаниманиесамотно.Презпоследнитегодинисеправятусилиязазащита
направатанапреводачите,заурежданенастатутаназаклетияпреводач,
заедно с други асоциации и преводаческифирми, но засега без особени
резултати.

Щосеотнасядоприемственосттамеждупоколенията,тяенещонор-
малнои ебилаосъществяванапрезцялатахилядолетнаисториянапре-
водавБългария.Следпроменитепрез1989годинасеполучиголямсрив.
СПБостанабезвсякаквиимоти(каквитовсъщностинямаше)исредства
да осъществява своята общественополезна дейност.Всичко се вършина
доброволниначала.Иразбирасе,разчитасенаучастиевпроекти.Като
възрастовсъставСПБсъщопостепенносеобновява.Специалновсекция
„Художественалитература“бяхаприетинемалкомлади,25–30-годишни
колеги, които са вече утвърдени имена в литературния превод. Сред 40
–45-годишнитеимавеликолепнипреводачи,коитогероичносеборятда
изкарватхлябасиспрофесионалнитесиуменияиталант.Иединициоттях
успяват.

РазговораводиВяраНайденова


