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„Преводи на славянските литерату-
ри“епериодичноиздание,посветенона
проблемите на художествения превод в
рамкитенаюжно-изападнославянските
езици–проблеми,разглежданиоттеоре-
тична,литературноисторическаикултур-
ноисторическагледнаточка.

Досега полските изследователи са
съсредоточавали вниманието си преди
всичко върху преводите на руската и
полската литература. Списанието, което
предлагаменачитателитена„Славянски
диалози“, е отговор на необходимостта
отизследваниявърхупреводаинаоста-
налите славянски литератури. В него
се представят преводи на славянските
литератури(чешка,словашка,словенска,
сръбска, хърватска, македонска, българ-
ска)наполскиезикинаполскаталитера-
туранаславянскитеезици,кактоиизследваниявърхуславянскаталитера-
турнарецепция.Всписаниетосепубликуватпроучвания,посветенина:1)
особеноститенапреводаврамкитенаблизкородствениезици;2)посред-
ническатароляналитературатавдиалогамеждукултурите;3)мястотона
преводавсравнителнитеизследвания.

Списаниетоесъздаденопрез2009г.поинициативанапрофесордок-
торнанаукитеБоженаТокаж,коятоенеговглавенредактор.Проф.Токаж
е представителка на силезийската славистика, която се специализира в
изследваниявърхупреводаимеждукултурнатакомуникация.Такивапро-
учваниясеосъществяватвСилезийския(Шльонския)университетощеот
началотона90-тегодининаминалиявек.

Списаниетоиманационаленхарактер,издавасекактовтрадиционния
книженформат,такаивелектроннаверсия.Наредстоватоможедасечете
насайтанаИнститутапославянскифилологиикъмСилезийскияунивер-
ситет(www.pls.us.edu.pl),къдетоедаденаинформациязанегонаповечето
славянскиезициинаанглийскиезик)ив електроннитебазиданни:The
CentralEuropeanJournalofSocialSciencesandHumanities,BazHum,Central
andEasternEuropeanOnlineLibrary,IndexCopernicusInternational.„Преводи
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наславянскителитератури“савключенивизготвенияотМинистерството
нанаукатаивисшетообразованиесписъкБнаиндексиранитенаучниспи-
сания в областта на хуманитарните и обществените науки (позицията в
списъка:1456,10точкизапубликация).

В специален раздел се представя библиография на преводите на сла-
вянскителитературиинакритическитекстовевърхупреводнатарецепция.
Библиографиятанапреводитенаславянскителитературиеуникаленпро-
ект(несамозарадисвояобемидвупосочност),койтосеразработваснео-
бикновеноусърдие.Споредзамисъланасъздателитенапроектабиблиогра-
фията„[…]трябвадаулесняваизследваниятавърхубариеритевкомуника-
циятамеждуезицитеилитературите“(PLS1/32012:7).Библиографският
описимазацелнесамодаобобщикомуникационнитепрепятствия,които
„възникватвпроцесанавзаимодействиетонаразличнитенационалникул-
тури,истории,манталитет,знанияит.н.,ноидаоткриевъзможноститеза
преодоляванена„действащите“бариери“(PLS1/32012:7).„Отпредставе-
нитебиблиографскиданниможедасенаучимногозалитературнияживот,
заинституциите,занимаващисесиздаванетоипопуляризиранетонасла-
вянските литератури в България, Хърватия, Чехия, Македония, Полша,
Сърбия,СловакияиСловения.В събранатабиблиография се откривати
идеи,инспирираникактооткултурнитеразликиисходства,такаиотмеж-
дународнитеконтактинаславянскитенароди,асъщоиотобщуванетоим
сразнообразнитекултуривевропейскотоисветовнотопространство“(PSL
5/22014:1).

Границитенапървияпериоднабиблиографията,аименно1900–2006
г.,саизбранизарадиоскъднатаинформациязапреводите,направенипрез
тезигодини.Акцентътесложенвърху„тематичнатаижанроватасфераи
поетическитеформи,възоснованакоитославянскитенародисеопозна-
ват чрез посредничеството на литературата. Изводите, които произтичат
отфиксиранитевразличнитеславянскистранипреводаческиииздателски
дейности, се отнасят не само до присъствието на полската литература в
другикултури,носъщотакаидоприсъствиетоналитературатанаславя-
нитевполскатакултураичитателскотосъзнаниенаполяка.Сравняването
настепентанавзаимноопознаваненаславянскитенародидаваматериал
заизследваниявърхуобщуванетомеждународииобществаотразлични
култури,коитоспоредтеориятанастереотипитесаопределяникатотвърде
подобниеднинадруги,познаващисеивзаимноразбиращисе“(PLS1/2
2010:8).

Събраниятматериал,койтоенад1000страници,впървиятомнасписа-
ниетоеразделенна3части.Частпървавключвабиблиографиянапреводи-
тенасловенскаталитературавПолшаинаполскаталитературавСловения.
Вторатачастобхващабиблиографиянапреводитеотбългарската,хърват-
скатаи сръбската литература вПолшаи отполската литературана бъл-
гарски,хърватскиисръбскиезик.Третатачастсъдържабиблиографияна
преводитеначешката,словашкатаимакедонскаталитературавПолшаи
обратно–наполскаталитератураначешки,словашкиимакедонскиезик.
Вкраянапоследнатачастнапървиятомсенамирапоказалецнаавторите
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и преводачите от трите части на библиографията.Показалецът улеснява
кактоизползванетонабиблиографиятаотчитателите,такаиизвеждането
натранслатологичниобобщения.

Въввторатачастначетвъртиятомепоместенабиблиографиятанасла-
вянскителитературизапореднитепетгодини(2007–2012).Спредставя-
нетовединисъщитомнаданните,коитосеотнасятзавсичкиславянски
литературисецели„дасепокажестепентанавзаименинтерес,който
проявяватедникъмдругизападнитеиюжнитеславяни“(PLS4/22014:9).
Освентовавтомаенамериломястоиедно„Допълнение“,вкоетосапред-
ставенибиблиографскитеданни,пропуснативпо-раноиздаденитебиблио-
графиинабългарско-полскитеисловенско-полскитепреводи.

Библиографскиятопис,койтоепубликуванвпетиятом,обхващасамо
2013година.Принципътзаедногодишенбиблиографскиобзороставаакту-
аленизаследващитегодини.Къмбиблиографиятасаприложениикомен-
тари,коитозасягатпроблемите,свързаниспреводимосттанаславянските
литературинадругизападно-июжнославянскиезици.Втозитомепомес-
тени спомен запрофесорИскраЛикоманова,известнабългарска слави-
стка,коятоепосветиланаучнитесиусилиянатранслатологиятаиспециал-
нонаславянско-славянскияпревод.

В библиографиите, подготвени от група автори (специалисти по пре-
вод,историциитеоретициналитературата,коитосътрудничатспревода-
чиимногобройниинституции),правятвпечатлениепрегледноизложените
данни.Тесаразделенинакнижнипубликацииинапубликациивпериодич-
нииздания(всичкиподреденипоазбученред).Заонагледяванетонабибли-
ографскитефактинебеззначениееидопълнителнатаинформация,която
неебиладосегавключванавтозивидматериали,катонапримерпоста-
вяневквадратнискобиналитературнияродижанрнапреведениятекст,
посочваненазаглавиетонаоригиналакактоинаоригиналнитезаглавияна
всичкитекстове,включенивпреводнитеантологиинаизбраниавториина
технитворби.Представениятбиблиографскиматериалецененнесамоза
преводачите, нои за авторитенаисторико-литературни, компаративнии
свързаниспреводознаниетонаучнитрудове.

Първатачастнавсекиоттомоветеразискванаучнапроблематикаисе
състоиоткритико-интерпретативнитекстове.Стриктносеспазвапринци-
пътвсякастатиядаепридруженасрезюмеиключовидуминаанглийски
инасъответнияславянскиезик,начиятолитератураикултураепосветен
текстът.Впроблематикатанавсекитомвъвеждатекст,подготвенотпрофе-
сорБоженаТокаж.

Втрудовете,поместенивпървиятом,озаглавен„Преводаческиизбори
1990–2006“,сапредставенипреведенитворбиотполскаталитературана
български,хърватски,сръбскиисловенскиезик,кактоипреводитеотбъл-
гарската,хърватската,чешката,македонската,сръбската,словашкатаисло-
венскаталитературанаполскиезик.Преводитесасъпроводенисъсстудия
потранслатология,посветенаначешкитеиполскитепреводаческиизбори
насловенскалитература.Авторитенастатиитесасесъсредоточиливърху
проблемите,свързаниспреводнитерешения,коитобиватизследваникакто
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намакрониво,обхващащоепохи,стиловеилитературниродове,такаина
микрониво–т.е.врамкитенаопределенипреводаческипредпочитания,на
нивотонаезикаинанеговитеизразнивъзможности.

Първата част на втория том („Формите на междукултурния диалог в
художественияпревод“)епосветенанамеждукултурниядиалогвпревода,
кактоинаролятамунапосредниквдуховнотообщуване.Тезивъпросисе
разглеждатвърхуматериалотславянскителитератури(българска,чешка,
хърватска,македонска,полска,сръбска,словашкаисловенска).Авторите
разглеждатмеждукултурниядиалогвпреводанай-честовкатегориитена
сходстватаиразликите,описватиинтерпретиратразличниниванаинтер-
културното общуване (най-често лексикалното равнище), опитват се да
разкриятусловията,прикоитодиалогътстававъзможен,кактоиобстоя-
телствата, които го възпрепятстват, изследват негативното отношение на
някоипреводачикъмвзаимодействиетомеждукултурите.

Заглавиетонапърватачастнатретиятом(„Културнитебариеривхудо-
жественияпревод“)битрябвалодасеразбиракатокултурнипрактикии
навици,които,по-малкоилиповече,затрудняватпреводнатаинтерпретация
наоригинала,аоттукиразбиранетомуотчуждиявъзприемател(PLS3/1
2012:9).Текстовете,събранивтома,сеотнасятдопроблематиката,свър-
зана със съществуванетоипреодоляванетонаизвънтекстовитепреводни
трудности:синхроннияпреводврамкитенакултурнияитранскултурния
модел;ограничениятаприпревода,произтичащиотразличнатаценностна
система,асъщоотразличнотофункционираненаизбранитеестетически
категории; невъзможността да се преодолеят границите на приемащата
културапорадивисокатастепеннакултурнатамаркираностнаопределени
елементи от оригинала; трудностите, свързани с различното времепрос-
транственовъзприеманевдиахроннияпревод.

Тематана следващия (четвърти) том („Стереотипите в художествения
превод“)састереотипите,които„свидетелстват,черазличнитекултурисе
възприемат като отделни монади в многокултурния свят. Съзнанието за
мултикултурностизаправотонаразличиепозволявадасеразбераттруд-
ностите,коитосасвързанистрансферанастереотипитеотеднакултурав
другаиснеобходимосттапреводачътдагиразпознава“(PLS4/12014:12).
Поместенитетукстатиисапосветеникактонакултурнитеинационалните
стереотипи,такаинастереотипитенавъзприемането,съсспециаленоглед
натяхнотоостойностяване.Авторитенапроучванията„изследватлитера-
турнитепреводи,съдържащистереотипии/илитяхнатадестереотипизация
впреводинаполскаталитературанадругиславянскиезици(чешки,маке-
донски,словашки),кактоинабългарската,хърватската,чешката,сръбска-
таисловашкаталитературанаполскиезик“(PLS4/12014:16).

Текстоветеотпетиятом(„Взаимовръзкимеждупреводаикомпарати-
вистиката“)онагледяватпостепеннотопревръщаненакомпаративистика-
та в преводознание, коетоподчертава трансверсалносттана съвременна-
та култураи литературабезпредубежденияи враждебност.Авторитена
статиитезасягатразличнипроблеми,катонапримермястотонапреводаи
напреводознаниетов съвременнатахуманитаристика; теоретичнитепод-
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ходиприизследванетонапревода;интертекстуалността;херменевтичната
позициянаизследователяипреводача;развитиетонакомпаративистиката;
фигурата на преводача компаративист в конкретните преводи; превода и
диалогамеждукултурите;преводаспрямосветовнаталитература;култур-
нияиезиковия„триъгълникнапревода“;преводнатарефракция;дилемите
накомпаративистикатаипревода;преводакатожанрнанационалнаталите-
ратураиявлениевхибриднитетекстове–очевиденпримерзаизключване
на оригинала от полезрението по прагматични причини.Серията статии
затваряописаниетонаспециалниябройнасписание„Полонистиченпос-
тскриптум“(„PostscriptumPolonistyczne“2013,№2(12),коетоизцялоепос-
ветенонасъвременнияиисторическияобликнабългарскатаполонистика.
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