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Сръбската художествена литература се нарежда сред славянските литератури, които 

са относително много превеждани на български език. Преводите на художествена 

литература дават богат материал за изследване на всички езикови равнища. Това дава 

достатъчно основание да смятаме, че имаме на разположение представителен преводен 

корпус, който да бъде изследван в лингвистичен аспект. От друга страна, в изследванията от 

частната теория на превода обикновено се разглеждат лексикалните преводни 

трансформации (реалии, фразеология, устойчиви словосъчетания и др), а граматичните 

трансформации се бегло споменавани. Това насочи настоящия анализ именно към 

граматичните трансформации, които създават не по-малко трудности при превод, особено 

там, където се наблюдава асиметрия между граматичните системи на изследваните езици. 

Наблюдаваната асиметрия в системите от минали времена на разглежданата езикова двойка 

често се оказва сериозен проблем в усвояването на сръбския респ. българския език като 

чужд. 

Предвид характера и обема на посочената тема, преди да пристъпим към конкретните 

анализи, се наложи да бъдат направени предварителни изследвания на граматичните 

трансформации в описания по-долу корпус. Получените резултати от направените пилотни 

изследвания показаха, че сред граматичните трансформации се срещат трудности при 

предаването на глаголните времена, които заслужават особено внимание и които 

потвърдиха избора на темата като основателен. Наистина голямото разнообразие на 

проблемно предаване на глаголните времена в процеса на превода ни подтикна да 

определим по-точни граници на предмета на тази работа и да се съсредоточим върху онези 

граматични трансформации, които произтичат от езиковата асиметрия, наблюдавана при 

миналите глаголни времена. Конкретно – поставихме си за цел да проследим преди всичко 

предаването на сръбския перфект в избрани български преводи. От предварително 

проучения преводен корпус се забелязва, че двете големи причини за извършване на 

граматичните трансформации при превод се дължат първо, на междуезиковата асиметрия и 

второ, на възможността една и съща ситуация да бъде представена по различен начин в 

превода. Тъй като в изследвания преводен корпус са включени сръбски художествени 

творби в по два превода на български език, избрахме да проследим именно онези случаи, в 

които се наблюдава различен начин на предаване на перфекта в едни и същи езикови 

условия. 

Основната цел на дисертацията е да се проследят и опишат различните начини на 

предаване на сръбския перфект в разглежданите художествени преводи, като се 

систематизират във вид на преводни варианти случаите, в които се наблюдават различни 

преводни съответствия в два превода на един и същ оригинал. Тъй като граматичните 

трансформации не могат да бъдат строго разграничени, в процеса на анализа се наложи да 

бъдат описани и някои синтактични, словоредни и лексикални трансформации, свързани с 

наблюдаваната морфологична трансформация. Една от целите на този труд е също и да 

представи значенията и употребите на миналите глаголни времена в посочената езикова 

двойка, за да се улесни анализът на несъвпаденията в предаването на сръбския перфект в 

разглежданите преводи. 
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Настоящият дисертационен труд си поставя следните конкретни задачи: 

- да се представят определенията на понятията преводна и граматична 

трансформация на чужди и български транслатолози и да се предложи дефиниция на 

граматична, в частност морфологична трансформация, за целите на анализа; 

- да се предложи опит за класификация на морфологичните разлики между 

изследваната езикова двойка и да се илюстрира с примери от анализирания преводен 

корпус; 

- да се разгледат и да се сравнят значенията и употребите на миналите глаголни 

времена в посочената езикова двойка; 

- да се систематизират и да се анализират различните преводни съответствия на 

перфекта от оригинала в едни и същи условия; 

- да се установят възможните тенденции в техниките на превод на сръбския перфект 

на български език в анализирания преводен корпус. 

Обектът на изследването са сръбски прозаични художествени текстове (романи, 

съвременни разкази), които са превеждани повече от един път на български език и които 

Искра Ликоманова нарича „многопреводни (многократно превеждани, многопреведени)“ 

оригинални текстове (Ликоманова 2006: 33, 34). В основата на критериите, по които е 

избран преводният корпус, както и методологията на направения анализ на корпуса, е 

класификацията на преводите по екстралингвистичния признак „време на извършваните 

преводи“ на И. Ликоманова (Ликоманова 2006: 46). 

Обектът на анализа подробно е описан в увода (3 – 9) на дисертационния труд. Той 

включва оригинални текстове от сръбската художествена литература и по два техни превода 

на български език. В анализирания преводен корпус са включени по два превода на петима 

автори в два литературни жанра – роман и разказ. Корпусът обхваща преводи на творби, 

времевата разлика между които обхваща по-дълъг период от време – т.нар. едноезични 

разновременни преводи (Ликоманова 2006: 38) и т.нар. едноезични едновременни преводи 

(Ликоманова 2006: 36), които са публикувани с кратка разлика във времето. Сравняването 

на едноезични разновременни и на едноезични едновременни преводи в настоящия труд не 

е самоцелно, а е избрано като подход, за да бъдат съпоставени преводи на един и същ 

оригинал от различни преводачи с цел да се проследят различните преводни решения при 

предаването на сръбския перфект на български език. По този начин се разкриват 

проблемните места от текста на оригинала, пред които са били изправени различните 

преводачи при предаването на най-често употребяваното минало време в сръбския език – 

перфект. Това дава възможност да се направят изводи за факторите, произтичащи от 

асиметрията в системите на миналите глаголни времена, и условията за преодоляването й, 

за възможните начини за изразяване на съответното значение в преводния език, както и за 

различните подходи на преводачите в предаването му на български език. 

В първата разгледана група (едноезични разновременни преводи) са включени по 

два превода на творби на двама от най-превежданите автори на български език сред 

сръбските прозаици – Бранислав Нушич и Иво Андрич. Бранислав Нушич, представител на 

сръбския реализъм, „в продължение на десетилетия (особено между двете световни войни) е 

най-популярният сръбски писател в България.“, като много негови творби са преведени и 
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препревеждани (Ничев 2004: 58). В нашия корпус са включени два превода на появилата се 

през 1924 г. „Аутобиографија“. Разглежданите преводи на тази популярна и до днес творба 

на Б. Нушич са на изтъкнатия представител на литературната ни наука Боян Ничев от 1974 

г. и на Маргарита Дикова от 2007 г. Първият превод на „Автобиография“ е дело на Б. Ничев 

и излиза през 1958 г., като след това „книгата се ползва с нестихващ успех и е претърпяла 

над десет издания, три от които само в периода 1990-1999 г.“ (Ничев 2004: 65). 

Разглежданата творба е превеждана и след 1999 г. – от Ганчо Савов през 2000 г., 2011 г. и 

Маргарита Дикова през 2007 г, което потвърждава, че интересът към нея не стихва. Вторият 

автор, включен в групата на разновременните едноезични преводи от сръбски на български 

език, е също така сред най-превежданите сръбски автори в България (Христова 2004: 92, 

93), представител на новия реализъм в сръбската литература и автор със световна 

известност – Иво Андрич, който продължава да бъде превеждан и след 1989 г. В корпуса ни 

са включени два превода на романа „На Дрини ћуприја“ (1945). Романът е преведен за 

първи път на български език само три години след издаването му, през 1948 г., от Лилия 

Кацкова – един от „най-изтъкнатите преводачи на Иво Андрич“ (Христова 2004: 83). 

Вторият разглеждан превод тук е публикуван през 2009 г. и е направен от изтъкнатата 

преводачка на сръбска художествена литература у нас – Жела Георгиева. В периода между 

появата на първия (1945 г.) и на последния превод (2009 г.) има две преиздания на превода 

на Лилия Кацкова – през 1964 г. и 1995 г., които няма да бъдат анализирани тук. 

Разгледаните примери отразяват правописа на съответното издание. Тази група оригинални 

текстове са били предмет на обстойни литературоведски изследвания и изследвания на 

преводната рецепция в България, така че транслатологични разработки с лингвистичен 

подход като настоящият труд биха могли да се разглеждат като още един аспект на 

изследваните текстове. 

Сред авторите, които анализираме в групата на едноезичните едновременни 

преводи, са М. Павич, М. Пантич и Д. Албахари. Литературни жанрове, които се 

разглеждат, са романът на М. Павич „Последња љубав у Цариграду. Приручник за гатање“, 

издаден през 1994 г., един разказ на същия автор – „Дуга ноћна пловидба“ (1982), разкази на 

М. Пантич от сборника с разкази „Ако је то љубав“ от 2003 г. и разкази на Д. Албахари от 

„Најлепше приче Давида Албахарија“ от 2001 г. В нашия корпус са включени преводите 

„Последна любов в Цариград. Наръчник за гадаене с приложени таро“ в превод на Ася 

Йованович, публикуван през 1998 г., и десет години по-късно публикуваният превод на 

Христиана Василева – „Последна любов в Цариград [Наръчник за гадаене с приложени 

карти Таро]“ (2008). Първият превод на включения в корпуса разказ е публикуван през 1989 

г. във вестник „Вечерни новини“ и е направен от Надя Златанова, а вторият през 1996 г. във 

вестник „Литературен форум“ в превод на Соня Андонова. Двата превода се появяват под 

едно и също заглавие „Дългото нощно плаване“. Разглеждат се съществуващите две 

преводни версии на сборника с разкази на Михайло Пантич „Ако је то љубав“ от сръбската 

постмодерна литература. Първият превод „Ако това е любовта“ е издаден през 2008 г. от 

Издателство „Братство“ в рамките на проекта на Министерството на културата на Сърбия 

„Преводи на сръбски писатели“. Преводът е направен от група преводачи и е под 

редакцията на Ничка Бечева и Дарина Дончева. Вторият е издаден една година по-късно от 

ИК „Колибри“ в превод на Русанка Ляпова. Разглежданите разкази на Д. Албахари са 

публикувани в два сборника, от които първият е цялостен превод на сборника с разкази 
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„Најлепше приче Давида Албахарија“ от 2001 и е направен от група преводачи. Вторият 

разглеждан сборник с разкази тук е „Кравата е самотно животно“ в превод на Русанка 

Ляпова, публикуван през 2011 г. В този сборник са включени някои разкази, които 

съществуват в първия посочен сборник и са включени в корпуса. 

В изследването се сравняват два превода с техния оригинал. Разгледани са 3000 

ексцерпирани изречения от оригиналните текстове. С метода на съпоставителния анализ 

са проследени различните преводни решения за предаването на перфекта в едни и същи 

условия. За тази цел оригиналите и преводите първо са сканирани, след което всички 

документи са прехвърлени във Word. Текстовете са сегментирани на изречения. 

Съпоставените примери предполагат различна степен на коректност при преводните 

решения, на което в анализа се обръща внимание последователно. Изследването не си 

поставя за цел да анализира стилистиката на текста, авторовия стил или особеностите на 

жанра (роман или разказ), макар че целият корпус е от произведения на художествената 

литература. Съсредоточили сме се върху граматичните трансформации, които предоставят 

обемен и разнообразен материал за анализ, като сме се абстрахирали от възможните 

разширения на темата. 

В първа глава „Състояние на проблематиката в специализираната литература“ 

(10 – 48) се представят базисни изследвания а в специализираната литература по теория на 

превода. Тази глава се състои от три раздела. 

В първия раздел „Българският и сръбският език в науката за превода“ (10 – 14) 

се прави преглед на разработките на сръбските и българските изследователи, занимавали се 

с проблематиката, като се разглеждат по-обстойно онези автори, които прилагат 

лингвистичен подход към превода и се занимават с граматичните му проблеми (И. Васева, 

И. Ликоманова, С. Томанова). Проблематиката на сръбско-българския превод е сравнително 

слабо и откъслечно изследвана за разлика от ценните разработки, които са направени в 

областта на съпоставителното езикознание за посочената езикова двойка. Тези изследвания 

са описани в статията на Ничка Бечева „Бугарско-српска контрастивна лингвистичка 

истраживања“ (Бечева 2010: 41 – 60). Основополагащите и съвременните трудове по теория 

на превода, както отбелязва Искра Ликоманова, разглеждат проблемите на превода между 

неславянски езици, макар че част от тях се основават върху проблемите на превода между 

един славянски език – най-често руски, и неславянски езици – най-често английски 

(Ликоманова 2006: 20, 21). Цитираната авторка прави и още едно заключение, основаващо 

се на наблюденията, че дори и в съществуващите разработки проблемите на превода от/на 

посочените близкородствени славянски езици се разглеждат най-често в контекст главно с 

други неславянски езици (Ликоманова 2006: 20, 21). Показателен в този смисъл е фактът, че 

повечето от фундаменталните трудове по транслатология, били те на руски, английски или 

някой друг език, не са преведени нито на български, нито на сръбски, така че обширната 

литература в тази област остава по правило достъпна главно на руски, както и на 

неславянски езици, най-вече на английски. 

И все пак, теорията на превода присъства и се развива в България и Сърбия. В 

дисертацията са представени една част от авторите, допринесли с трудовете си за нейното 

развитие в двете страни, като се спираме върху онези автори, които прилагат лингвистичен 

подход към превода и се занимават с граматичните му проблеми. Съсредоточаваме 

вниманието си главно върху онези разработки в областта на частната теория на превода, в 
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които се разглеждат проблемите на превода между славянски езици (сръбски/български и 

друг славянски език). Техни автори са: Иванка Васева – „Теория и практика перевода“ 

(1980), „Преизказването в българския и руския език“ (1995), Искра Ликоманова – „Славяно-

славянският превод“ (2006), Таня Кирова – „Темпоралните категории в частната теория на 

превода“ (2006), Светла Томанова – „Междуезиково взаимодействие в превода“ (2009). 

Проблемите на превода са предмет и на многобройни разработки, публикувани в 

научната периодика. Особено активно в тази насока е списание „Съпоставително 

езикознание“, което отделя значително място на материали по теория и практика на 

превода. За посочената проблематика от голяма важност са издадените през втората 

половина на 80-те години сборници: „Езикови проблеми на превода – славянски езици“ 

(1985) и „Езикови проблеми на превода – руски език“ (1987) от поредица „Изкуството на 

превода”. 

Бихме искали да подчертаем и важността на изследванията в областта на преводната 

рецепция, независимо от факта, че в тях не е поставен акцент върху лингвистичната страна 

на превода. Трябва да се изтъкне, че в тази област в България са постигнати значителни 

резултати. Приносно в тази област е изследването на преводната рецепция на сръбската 

литература, включено в първата част на шестия том на многотомното издание „Преводна 

рецепция на европейските литератури в България“ (Ничев, Савов и др. 2004). Съставители 

на посочената по-горе част, озаглавена „Славянски балкански литератури“, са видните 

български учени южнослависти и преводачи Боян Ничев, Ганчо Савов и Катя Йорданова. 

Преводната рецепция на славянските литератури, в частност на сръбската, както и на 

българската литература в славянските страни, продължава да предизвиква интерес и десет 

години след издаването на том шести от цитираната поредица е завършен проектът 

„Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в 

съответните страни“ под ръководството на доц. д-р Ина Христова, като резултатите от 

изследването са публикувани в интернет
1
. Събраните библиографски данни за преведената 

художествена литература са изключително важни за бъдещите изследвания в областта на 

превода, защото дават ясна и точна информация за наличните преводни варианти на едно 

произведение в България, за произведенията, които се превеждат, за техните автори, за 

преводачите, които дават възможност на българската читателска аудитория да се запознае с 

творбите. По същия проект на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е направен 

и преглед на българската литература, преведена на полски, словашки, словенски, сръбски, 

украински, хърватски и чешки език в периода от 1990 г. до 2014 г. Безспорно голям принос 

в областта на славянската транслатология представлява и трудът на Найда Иванова 

„Българската преводна рецепция на Негош през XIX век. Извлечение из Горский венец“ 

(1891) от Петър Иванов“, в който се прилага комлексен дискурсен подход към 

проблематиката на превода (Иванова 2011). 

Сред сръбските изследователи, работещи в областта на транслатологията, са: 

Миодраг Сибинович, Бранимир Чович, Радмило Мароевич и др. В излязлата през 1979 г. 

книга „Оригинал и превод: увод у историју и теорију превођења“ М. Сибинович се 

фокусира главно върху историята на теорията на превода и върху въпроси от общата теория 

на превода. Освен споменатите теми от историята на теорията на превода (Сибинович 1979: 

7 – 74) и от общата теория на превода – видове превод, лингвистична и литературна 

                                                           
1
 https://litreception.wordpress.com [четено на 10 октомври, 2015] 

https://litreception.wordpress.com/
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концепция за превода и др. (Сибинович 1979: 77 – 116), в третата част от труда си М. 

Сибинович разглежда по-специфични проблеми на превода, каквито са художествен превод 

и време, някои аспекти на художествения превод и др. (Сибинович 1979: 119 – 179). През 

1990 г. е издадена книгата „Нови оригинал: увод у превођење“ от същия автор, която 

предствлява допълнено издание на по-рано издадените „Оригинал и превод: увод у историју 

и теорију превођења“ (Сибинович 1979) и „O prevođenju: priručnik za prevodioce i 

inkorespondente“ (Сибинович 1983). Както посочва самият автор, тази книга има за цел да 

запознае читателите с процеса на превеждането и работата на преводача, както и да се 

използва като въведение в основните проблеми на науката за превода (Сибинович 1990: 2). 

Ценен труд по теория на превода представлява и „Уметност превођења или занат“ на 

Бр. Чович (Чович 1986). В труда си авторът обсъжда проблеми от общата и частната теория 

на превода (сръбски и руски език) – преводът като филологическа дисциплина, превод на 

метафори, непреводимото в превода, смисъл и контекст и др.
2
  

Не можем да не споменем също и труда на Р. Мароевич „Лингвистика и поетика 

превођења (међусловенски превод)“, в който се разглеждат както езикови проблеми на 

превода (лексикални и граматични проблеми на преводи на руска художествена литература 

на сръбски и на сръбска художествена проза на руски език), така и проблеми на 

художествената страна на превода (превод на заглавия, фонетично-ритмични проблеми на 

превода и др.) (Мароевич 1988). 

Преводът е основен предмет и на сборници, сред които специално внимание 

заслужава „Teorija i poetika prevođenja“, чийто съставител е Л. Раич (Раич 1981). Сборникът 

включва теоретични проблеми, представени от автори като Ранко Бугарски, Миодраг 

Сибинович, Мила Стойнич и др. Радомир Константинович например разглежда специфични 

въпроси, свързани с превода на поезия, а Йован Яничиевич – някои връзки между превода и 

тълкуването на художествената литература. Други подобни сборници са и „Проблеми 

превођења са српскохрватског и на српскохрватски“ (Сборник „Научни састанак слависта“ 

у Вукове дане, 10/2, 1981), „Нивои еквивалентности у превођењу“ (Сборник „Научни 

састанак слависта“ у Вукове дане, 16, 1987) и др. В тях между другото са разглеждани и 

конкретни моменти в преводи от/на сръбски език на/от различни езици (руски, чешки, 

полски, английски, немски, румънски, унгарски и др.). Преводите на българска 

художествена литература на сръбски и на сръбска художествена литература на български 

обаче в тях не се засягат. Ценни материали по въпросите на превода съдържа сборникът 

„Преводна књижевност“
3
 на Сдружението на преводачите на художествена литература в 

Сърбия (Удружење књижевних преводилаца Србије), в който публикуват докладите си и 

някои български преводачи (Ганчо Савов, Русанка Ляпова). 

Във втория раздел „Понятието трансформация в теорията на превода“ (14 – 28) 

се разглеждат важни теоретични постановки, изяснява се същността на понятията преводна 

трансформация и граматична трансформация и се представят класификации на преводните 

трансформации на чужди (Я. Рецкер, Л. Бархударов, В. Н. Комисаров, В. Г. Гак, А.Д. 

Швейцер, Н. К. Гарбовски и др.и др.) и български автори (И. Васева, И. Ликоманова, С. 

Томанова). От голяма важност за изясняването на понятието трансформация в теорията на 

превода, както и теорията на междуезиковите преобразувания и типологията на преводните 

                                                           
2
 Вж. повече у Бр. Чович 1986. 

3
 Вж. сборниците, издадени през: 1978, 1979, 1980, 1986, 1997, 2001 и др. 
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трансформации
4
 в литературата, е трудът на Н. К. Гарбовски „Теория перевода“ (Гарбовски 

2007). Съществуващите типологии на преводните съответствия са представени в 

българската транслатологична литература от Св. Томанова (Томанова 2009: 14 – 16) и 

от Венета Сиракова и Станимир Мирчев в статията „За похватите в превода: опит за 

описание“ (Сиракова, Мирчев 2012). 

Терминът трансформация, който първоначлно е употребен в трансформационно-

генеративната граматика на Ноам Чомски, откъдето навлиза в разработките по теория 

на превода в теорията на превода, е многозначен. За многозначността му свидетелства и 

„Толковый переводческий словарь“ на Л. Л. Нелюбин, според който в теорията на 

превода трансформацията се разбира като „основа на болшинството от преводаческите 

методи“. По-нататък неговите изводи относно значението на преводната трансформация 

са свързани със следното: „Състои се в промяна на формалните (лексикални или 

граматични трансформации) или семантичните (семантични трансформации) 

компоненти на изходния текст при запазване на информацията, предназначена за 

предаване“ и „Начин на превеждане, за който е характерно отклоняването от 

семантично-структурния паралелизъм между оригинала и превода“. В цитирания 

речник понятието граматична трансформация също е многозначно и с него се назовава 

изменение на изреченската структура в преводния процес и преобразуване на изреченската 

структура съгласно нормите на преводния език (Нелюбин 2003: 40). Понятието е част от 

трансформационната теория на превода, разработена от руските езиковеди И. И. Ревзин, В. 

Ю. Розенцвейг и американския лингвист Ю. Найда. Тази теория се „основава на изучаването 

на преводния процес като преобразуване на структурните единици на изходния език в 

структурни единици на преводния език“ (Нелюбин 2003: 229). 

Повечето автори споделят становището, че използването на понятието 

трансформация е условно и метафорично (Бархударов 1975: 6; Швейцер 1988: 118; 

Ликоманова 2006: 102; Гарбовски 2007: 360). Разгледаните чуждестранни автори, които 

описват проблемите на превода между руски и английски език (Рецкер 1974; Бархударов 

1975; Комисаров 2002; Швейцер 1973; 1988) и руски и френски език (Гак 1988), влагат 

различни значения в понятието преводна трансформация, като я разглеждат като  

отношение между езикови или речеви единици (Бархударов 1975: 6, Швейцер 1988: 118) 

или като особен тип отношения между изходния текст и текста на превода (Гарбовски 

2007: 366, 367). Едни смятат, че „Анализът на текста на превода като резултат от 

трансформация в съпоставка с текста на оригинала представлява единствената обективна 

възможност за осмисляне на трансформацията като процес“ (Гарбовски 2007: 369), а 

други, я разглеждат като процес на превода въобще (Бархударов 1975: 6). Л. С. 

Бархударов например има доста широко разбиране за понятието трансформация и както 

забелязва Гарбовски, в концепцията му този термин означава три неща: „1) отношение 

между езиковите или речевите единици на съпоставяните езици; 2) езикови, по-точно 

междуезикови операции; 3) процес на превод въобще“ (Гарбовски 2007: 362). В. Н. 

Комисаров смята, че „отношението между откъса от оригинала и съответния откъс от 

превода може да се представи като преобразуване (трансформация) на първия във втория по 

определени правила“ (Комисаров 2002: 158) и в този смисъл той разглежда преводните 

                                                           
4 Типология на преводните трансформации на Я. И. Рецкер, Л. С. Бархударов, В. Н. Комисаров,  Р. К. Миньяр-

Белоручев, Ж.-П. Вине, К. Дарбелне във вид на таблица е направена от Н. Гарбовски (Гарбовски 2007: 384, 385). 

Таблица на преводните трансформации дава и Искра Ликоманова (вж.  Ликоманова 2006: 114, 115). 



 11 

трансформации като „начини на превод, които преводачът използва за преодоляване на 

типичните трудности“ (Комисаров 2002: 158). 

Терминът трансформация обикновено се разглежда като синоним на 

преобразуване, но има и транслатолози, които влагат друг смисъл в термина 

трансформация (преобразуване). Преобразуването според В. Г. Гак например има доста по-

широко значение и включва транспозиции и трансформации, като транспозициите са онова, 

което другите автори наричат трансформация (Гак 1998: 376). С термина транспозиция той 

обозначава замяната на части на речта и техните категории, а с термина трансформация – 

промяната на изречението (Гак 1998: 376). 

В базовите руски източници по теория и практика на превода се предлага 

класификация, основаваща се на езиковите равнища. Така например Я. И. Рецкер, 

създателят на теорията за закономерните съответствия, приема две големи групи 

трансформации: лексикални и граматични трансформации (Рецкер 1974). Като говори за 

най-разпространените преводни трансформации – замените, Л. С. Бархударов
5
 ги разделя 

на г рам ати чни  и лек сик ални  (Бархударов 1975: 194). Основните типове преводни 

трансформации според В. Н. Комисаров са: лексикални, граматични и лексикално-

граматични (Комисаров 2002: 159).  

В дисертацията е обърнато специално внимание на типологията на преводните 

трансформации на Ив. Васева, защото авторката разглежда два славянски езика – 

синтетичния руски и аналитичния български език. За основа на своята типология на 

граматичните трансформации за руския и българския език Ив. Васева приема 

типологията на Л. С. Бархударов (Васева 1980: 172). Както повечето разгледани автори, 

Ив. Васева приема, че когато става въпрос за двата основни типа трансформации – 

лексикални
6
 и граматични, те трябва да бъдат възприемани условно (Васева 1980: 100). 

Подобно на другите транслатолози, тя също смята, че между тях не може да има строга 

граница, тъй като „граматичната трансформация в известен смисъл оказва влияние и 

върху семантичната страна на изказването, а лексикално-семантичната (или както по-

често се казва, лексикалната) трансформация нерядко се съпровожда от изменение на 

синтактичната структура на цялото изказване (Васева 1980: 172). Основните граматични 

трансформации според Ив. Васева са замените, промяната на словореда, прибавянето и 

изпускането (вж. у Васева 1980: 172 – 200). Най-много внимание цитираната авторка 

обръща на замените, които са определени като най-разнообразни и които са характерни за 

всички преводи, от който и да е език на друг (Васева 1980: 172). 

Св. Томанова, която разглежда трансформациите в преводите от руски на български 

и от български на руски, определя преводните трансформации по следния начин: 

„Междуезиковите преобразувания, които се правят с цел да се достигне еквивалентност на 

текстовете на оригинала и превода (с цел да се съхрани функционалното въздействие на 

съобщението), се наричат преводачески (или преводни) трансформации“ (Томанова 2009: 

19). Като важна част от цитираната дефиниция бихме изтъкнали целта, с която се прилагат 

                                                           
5
 Според Бархударов всички преводни трансформации могат да бъдат обобщени в четири основни типа: 

размествания, замени, добавки и изпускания. Той подчертава, че такова разделяне трябва да се приема 

като приблизително и условно, защото „в редица случаи едно или друго преобразуване може в еднаква 

степен да се трактува и като един, и като друг вид елементарна трансформация“ (Бархударов 1975: 190). 
6
 В основата на разбиранията на Ив. Васева за лексикалните трансформации е концепцията на Я. И. 

Рецкер, като са направени някои корекции (вж. повече у Васева 1980 : 101). 
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преводните трансформации, а именно съхранението на функционалната еквивалентност 

между оригиналния и преводния текст, тъй като те не са самоцелни и зависят както от типа 

превеждан текст (художествен, специализиран), така и от компетенциите на преводача. 

Томанова отбелязва, че „терминът трансформация не отразява идеално същността на това, 

което става в процеса на превода“, и добавя, че всъщност става дума за „преиначаване, 

перифразиране на текста“ (Томанова 2009: 19). Тя, както другите цитирани тук автори, 

базира класификацията си на преводни трансформации на езиковите равнища и ги разделя 

на четири вида: лексикални, граматични, семантични и стилистични (Томанова 2009: 21). 

Св. Томанова определя граматичните трансформации по следния начин „преводачески 

преобразувания, които представляват замяна в процеса на превода на граматичните форми 

на единиците на изходния език с формално нееквивалентни граматични форми от езика на 

превода при съхраняване на смисловото съответствие между тях“ (Томанова 2009: 36). 

Освен посочените дотук теоретични постановки, които приемаме в по-малка или по-

голяма степен, в дисертационния труд най-вече се ръководим от теоретичния подход и 

класификациите на преводните трансформации на проф. Искра Ликоманова. В нейния труд 

„Славяно-славянският превод” понятието трансформация е използвано с оперативна цел, от 

една страна. От друга страна, това е и синоним на термина преводно преобразуване, с който 

се назовава преструктурирането на преводния текст спрямо текста на оригинала 

(Ликоманова 2006: 102). Тя предлага собствена класификация на преводните 

трансформации, опираща се на вече съществуващите, като използва два класификационни 

признака – „възможността (или отсъствието на такава възможност) за преводачески избор“ 

и „вида извършена езикова промяна в преводния текст“ (Ликоманова 2006: 117, 118). 

Според първия класификационен признак преводните трансформации биват облигаторни 

(задължителни) и факултативни (избираеми) (Ликоманова 2006: 117). В групата на 

облигаторните трансформации се включват трансформациите, „засягащи морфологичната и 

синтактичната структура на съпоставяния превод с оригинала“, като извън класификацията 

остават семантичните съответствия (Ликоманова 2006: 116). Факултативните 

трансформации се разглеждат като „преобразувания, които са изцяло предопределени от 

субективното решение на преводача“ (Ликоманова 2006: 116). Според втория 

класификационен признак – вида на извършената езикова промяна в преводния текст, 

Ликоманова, подобно на цитираните дотук автори, базира класификацията си на езиковите 

равнища и разделя преводните трансформации на граматични и лексикални. В рамките на 

тези два основни типа трансформации има и подвидове, напр. граматичните биват: 

морфологични, синтактични и словоредни, а лексикалните – добавки, изпускания, подмени и 

транспозиции (Ликоманова 2006: 118, 119). 

За целите на този труд, както повечето автори, сме приели условно класификацията, 

основаваща се на езиковите равнища. Прилагайки този подход, И. Ликоманова разделя 

преводните трансформации на граматични и лексикални, като граматичните трансформации 

разделя на: морфологични, синтактични и словоредни (Ликоманова 2006: 118, 119). Както 

отбелязахме тази класификация може да бъде приета условно, тъй като граматичните 

трансформации често влияят върху лексикалните и обратно, лексикалните върху 

граматичните. Условността се отнася и до трите подгрупи граматични трансформации – 

морфологични, синтактични и словоредни, които често не могат да бъдат разглеждани 

поотделно, тъй като замяна на една граматична категория с друга (напр. на едно глаголно 
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време с друго, на едно наклонение с друго) може да бъде повлияна от/да повлияе върху 

промени в изреченската структура и промяна на словореда. 

Приемаме и класификацията на И. Ликоманова, която се основава на признака 

възможност за преводачески избор и според която преводните трансформации биват 

разделени на две групи – облигаторни (задължителни) и факултативни (избираеми) 

(Ликоманова 2006: 117). Както беше отбелязано по-горе, в групата на задължителните 

трансформации И. Ликоманова включва морфологичните и синтактичните трансформации 

(Ликоманова 2006: 116). 

След задълбочения анализ на текстовете, включени в корпуса, установяваме, че двете 

класификации на И. Ликоманова могат да бъдат допълнени. Според класификацията на И. 

Ликоманова, която се базира на езиковите равнища, лексикалните трансформации са 

разделени на добавки, изпускания, замени и транспозиции (Ликоманова 2006: 118, 119). 

Според нас и морфологичните трансформации могат да бъдат разделени на подгрупи, а 

именно замени, добавки и изпускания. Замените като подгрупа са характерни и за 

синтактичните транформации (замяна на съчинителна връзка с подчинителна, замяна на 

подчинителна връзка със съчинителна). Смятаме, че към морфологичните трансформации с 

оперативна цел трябва да бъдат добавени отбелязаните подгрупи (замени, добавки, 

изпускания) с цел да се улесни анализът на разглеждания корпус. 

Предлагаме да се допълни и класификацията на И. Ликоманова, която се основава на 

признака възможност за преводачески избор. Както беше отбелязано по-горе, авторката 

смята, че морфологичните и синтактичните трансформации са със задължителен характер. 

Ние принципно приемаме становището на И. Ликоманова, т.е. граматичната трансформация 

трябва да бъде извършена, тъй като между езиците има структурни разлики и един и същ 

граматичен елемент в тях често е еднакъв само във формално отношение, като се различава 

по своята функция и честотност. Такъв е случаят със сръбския и българския перфект, които, 

макар и формално еднакви, най-често се различават по своята функция и честотност. 

Именно затова преводачът често търси подходяща форма на друго глаголно време, което да 

предаде информацията от оригинала, изразена с перфект. В този смисъл можем да приемем 

задължението на преводача да намери най-подходящ начин да изрази информацията от 

оригинала и същевременно да се придържа към нормите на преводния език. Обаче често се 

случава едно и също значение да може да се изрази най-малко по два различни начина на 

преводния език. В тези случаи в рамките на задължителната граматична трансформация 

следва да бъде отчетена възможността за факултативен избор между конкретни възможни 

преводачески решения. Както ще видим в трета глава на тази работа, предаването на 

перфекта от сръбските оригинални текстове често изисква смяната на глаголната форма в 

българския превод, но изборът не се ограничава със само един възможен вариант. В 

резултат на това се срещат разминавания, напр. разминаване в наклонението, когато в един 

от двата превода преводачът е избрал глаголна форма в индикатив, докато в другия 

преводачът е преценил, че употребата на ренаратив е по-подходяща. Също така, в 

разглежданите преводи са чести и случаите, в които сръбският перфект е преведен също с 

перфект в единия от преводите, което доказва, че граматичната трансформация не може да 

бъде разбирана като автоматично задължителна. 

За целите на настоящия анализ е въведена работна дефиниция на понятието 

граматична трансформация, която гласи следното: граматичната, в частност 
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морфологичната трансформация, е замяна на дадена граматична форма в изходния език с 

граматично нееквивалентна или граматично еквивалентна форма, която се различава по 

своето значение в изходния и в преводния език. 

В трети раздел „Типология на граматичните разминавания между сръбския и 

българския език“ (28 – 48) е предложена типология на разликите между изследваните 

езици на морфологично равнище с оглед описания по-горе преводен корпус. В основата на 

предложената типология е допълнената от Ив. Васева (Васева 1980: 150, 168 – 171) 

класификация на А. В. Фьодоров (Фьодоров 2002: 240), като разликите в разглежданата 

езикова двойка са разделени на четири типа: 1) Граматични елементи, характерни само за 

изходния език; 2) Граматични елементи, характерни само за езика на превода; 3) 

Граматични елементи, различаващи се по своята функция в изходния и в преводния език; 4) 

Граматични елементи, различаващи се по честотността на своята употреба в изходния и в 

преводния език. Целта на направената типология е представяне на преводните 

трансформации, произхождащи от асиметрията на морфологично равнище. Проследяват се 

различни преводни решения на изброените граматични елементи, чрез което се откроява 

въпросът за задължителния характер на морфологичните трансформации и за избора на 

различните преводни решения от различните преводачи. 

В рамките на първата група граматични разлики между сръбския и българския език 

(31 – 39) са разгледании илюстрирани с примери: предаването на падежната система при 

съществителните, прилагателните, местоименията и някои числителни имена (један, једна, 

једно, два, две, обе, три, четири); на степените за сравнение при прилагателните имена и 

наречията по синтетичен начин; предаване на притежателните прилагателни имена; 

предаване на тричленния ред при показателните местоимения, напр. за лица и нелица тај, 

овај, онај; предаване на инфинитива и миналото деепричастие (сръб. глаголски прилог 

прошли) в системата от нелични глаголни форми. 

В долния пример се употребява безпредложен родителен падеж (мога живота) и 

безпредложен дателен падеж (једноме своме пријатељу). В двата превода е използван 

предлогът на за предаване на двата падежа, като в първия превод сравнителната степен 

на прилагателното име (даљи) е заменена със словосъчетанието останалата част, така 

че в него е използван още един предлог (от). 

ср. Даљи опис мога живота поверио сам једноме своме пријатељу, врло талентованоме и 

отменоме господину [...] (Б. Нушић, „Аутобиографија“) 

б.1. Описанието на останалата част от моя живот съм предоставил на един мой 

приятел, извънредно талантлив и порядъчен господин [...] 

б.2. По-нататъшното описание на моя живот възложих на един приятел, твърде 

даровит и изискан господин [...] 

Личните мъжки имена, завършващи на -а, могат да представляват проблем при 

превод, тъй като получават падежни окончания за женски род:   

ср. ...и саветовало Раду Неимару да нађе двоје нејаке деце, близнади, брата и сестру, 

Стоју и Остоју по имену, [...]. (И. Андрић, „На Дрини ћуприја“) 

б.1. ... и посъветвало майстор Раде да намери две слабички деца, наречени Стоя и 

Остою [...].  

б.2. ... и не посъветвало Майстор Раде да намери две невръстни деца близначета, брат 

и сестра, на име Стоя и Остоя ... [...]. 
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Женското собствено име Стоја е разбрано и преведено правилно в двата превода, 

но в случая с мъжкото име Остоја е допусната грешка в първия превод и то е предадено 

като Остою в основна форма. 

Внимание заслужават обаче притежателните прилагателни имена – продуктивна 

категория в сръбския език за разлика от българския, за който са характерни 

предложните конструкции за израз на притежание. Те са по-често срещани в 

разглеждания преводен корпус. Например: 

ср. Једино Матилда, Јаковљева удовица, није ништа приметила. (Д. Албахари, Небо)  

б.1. Единствено Матилда, вдовицата на Яков, не забеляза нищо.  

б.2. Само Матилда, вдовицата на Яков, нищо не забеляза. 

ср. Мирис бензина мало ме дозвао себи, зујање у глави полако је престајало, почео сам 

постепено да склапам слике минулог послеподнева, проведеног у стану Горјаниног оца. (М., 

Пантић, „Шамар Горјане Потокар“) 

б.1. От миризмата на бензин малко се съвзех, бръмченето в главата ми лека-полека 

преставаше, започнах постепенно да сглобявам картините от изминалия следобед, 

прекаран в апартамента на Горяниния баща. 

б.2. Миризмата на бензин ми помогна да се съвзема, бръмченето в главата ми бавно 

утихна, постепенно започнах да навързвам случките от изминалия следобед, прекаран в 

жилището на бащата на Горяна. 

В рамките на втората група граматични разлики между разглежданата двойка езици 

(39 – 43) са разгледани и илюстрирани с примери: някои от проблемите при предаването на 

семантичната категория определеност; предаването на кратките форми на притежателното 

местоимение; предаване на бъдеще време в миналото (футурум претерити) и бъдеще 

предварително време в миналото (футурум екзактум претерити) – глаголни времена, които 

нямат фрмални съответствия в сръбската темпорална система; някои проблеми при превод, 

предизвикани от липсата на специализирани форми за изразяване на определени 

евиденциални значения (ренаратив и дубитатив). 

Срещат се интересни случаи на превод на заглавия на разкази, които в единия 

превод са членувани, а в другия не са: 

ср. Међу зверима              б. 1.Между животни              б.2. Сред зверовете 

ср. Претпразничко вече   б. 1. Предпразнична вечер        б.2. В предпразничната вечер 

ср. Небо                          б. 1. Небето                            б.2. Небе 

В анализирания корпус се срещат случаи, в които българският превод се придържа 

към оригинала и се употребява пълната форма на притежателното местоимение и в 

случаите, в които би следвало да се използват кратките форми напр.: 

ср. [...], јер је у сну дрхтао од његова гласа и погледа. (И. Андрић, „На Дрини ћуприја“)  

б.1. ...,защото и на сън трепереше от неговия глас и поглед. 

б.2. ..., защото и насън трепереше от гласа и погледа му. 

ср. Када се окренем и погледам је, моја жена изгледа тако мала, [...]. (Д. Албахари, 

„Шушањ“)  

б.1. Когато се обърна и я погледна, моята жена изглежда толкова малка,[...]. 

б.2. Като се обърна и я погледна, жена ми изглежда толкова малка, [...]. 

Една от характерните особености на българския език е наличието на ренаратив и 

дубитатив (преизказно наклонение и форми за по-силно преизказване) – възможността с 
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отделни форми да съобщим за глаголното действие като несвидетели. За разлика от 

българския език, в сръбския език няма специални форми за изразяване на действието като 

несвидетелско. Това значение се изразява и в него, но с лексикални средства, напр. 

въвеждащи глаголи, модални частици и др. 

ср. У том стубу, каже се, има велика соба, мрачна дворана у којој живи црни Арапин. (И. 

Андрић, На Дрини ћуприја)  

б.1. Казват, че в тоя стълб има голяма стая, в която живее един черен арапин. 

б.2. В този стълб, казват, се намирала голяма стая, мрачна зала, в която живеел черният 

Арапин.  

В горепосочения пример в сръбския оригинал има вметнат глагол, за да се покаже, че 

авторът не е свидетел на действието. В първия превод от 1948 г. преводачът е запазил 

вметнатия глагол и е употребил сегашно време, което е употребено и в оригиналния текст. 

В другия превод обаче, освен вметнатия глагол в сегашно време, останалите глаголи са в 

ренаратив. 

В рамките на третата група граматични разлики между разглежданата езикова двойка 

(43 – 44) са предположени проблемите при превод, които могат да бъдат повлияни от 

междуезиковата асиметрията в системите на миналите глаголни времена, при които се 

наблюдава наличието на същите глаголни форми в двата езика (аорист, имперфект, перфект, 

плусквамперфект), които обаче се различават в значенията си в разглежданите езици, както 

и в честотността на употребата им в тях. Условното наклонение се нарежда сред 

граматичните елементи, които се различават по функцията и честотата в разглежданите 

езици, като в сръбския език то е с по-широка употреба, отколкото в съвременния български 

език. В рамките на свързаната с предишната четвърта група на Ив. Васева освен 

споменатите вече глаголни времена, напр. перфект, аорист и др., условно наклонение и др., 

към тази група се отнасят и деепричастията, категорията страдателен залог. 

Условното наклонение
7
 в сръбския език има по-широка употреба, отколкото в 

съвременния български език. В условните изречения в българския език то „е стеснило 

сферата си на употреба за сметка на бъдещите времена на индикатива в аподосиса, а в 

протасиса е изместено от имперфект и плусквамперфект“ (Ницолова 2008: 399). В сръбския 

език условното наклонение се употребява за изразяване на желано или възможно действие, 

за намерение, предположение, увереност, на необходимо условие, отстъпително значение 

(Лашкова 2005: 235, 236): 

ср. И наставио би се богзна докле да почетком децембра није наступила неочекивано јака 

студен... (И. Андрић, „На Дрини ћуприја“)  

б.1. И кой знае колко би продължила, ако през декември неочаквано не настъпи силен 

студ...  

б.2. И щеше да продължи кой знае до кога, ако неочаквано в началото на декември не 

настъпиха силни студове...;  

От направената типология на основните граматични разлики между сръбския и 

българския език на морфологично равнище стигаме до извода,че причините за извършване 

на граматичните трансформации в процеса на превода са две основни – междуезиковата 

асиметрия, която произтича от структурните разлики на разглежданите езици, и 

                                                           
7 За конкуренцията между условното наклонение и бъдещите времена на индикатива в условните изречения вж. Ницолова 

2008: 399, 400). 
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възможността да се представя по различен начин една и съща ситуация, което се дължи на 

вътрешноезиковите особености на преводния език и, разбира се, на различната 

професионална подготовка на преводача. Изразното богатство на езика и неговото 

услужливо овладяване от страна на субекта на превода може да формира различни версии 

при предаването на съдържателните и формалните особености на детайли от оригинала, 

които да създават условия за диференцирани прочити на същите тези детайли от 

възприемателите. 

От направения преглед, освен йерархизирането на основните разлики в граматичните 

системи на разглежданата двойка езици, стигаме и до някои изводи за предпочитанията на 

преводача към една или друга форма, за различните тенденции към редуциране или 

увеличаване на употребата на едно или друго граматично явление в текстовете от 

литературния канон на сръбската литература в сравнение с текстове от съвременната 

сръбска литература и др., като същите наблюдения могат да се направят и за разгледаните 

български преводи. 

Така например в първата група граматични разлики, в която са разгледани 

граматични елементи, характерни за изходния (сръбския) език, могат да се направят изводи 

за предлозите, с които се предават различни синтактични отношения от изходния език, 

изразени с помощта на падежната флексия и предлози. По тази причина в българските 

преводи се увеличава броят на предлозите, като поради многозначността на някои от тях 

(напр. предлогът на), в преводите може да се получи натрупване на един и същ предлог. 

Невинаги може да бъде избегнато това натрупване, но избягването му зависи преди всичко 

от умението на преводача да избягва подобни ситуации. Определени падежни форми на 

някои лични имена също могат да бъдат причина за некоректно разбиране и съответно 

предаване на името от преводача на безпадежен език, напр. личните мъжки имена 

завършващи на –а получават същите падежни оконания за женски род. Предаването на 

сравнителната и превъзходната степен на прилагателните имена от сръбски на български, 

както видяхме, обикновено не представлява проблем при разгледаните преводи. Сред 

прилагателните имена специално внимание заслужават притежателните прилагателни 

имена, които са продуктивна категория в сръбския език за разлика от българския, за който е 

характерна предложната конструкция, с която се изразява притежание. Немалко са случаите 

обаче, в които преводачите са се придържали към оригинала и са предавали притежателното 

прилагателно с притежателно прилагателно име в превода. При граматичните разлики от 

първата група особено внимание заслужават несъответствията между преводите, които 

произтичат от наличие на тричленен ред при показателните местоимения в сръбския срещу 

двучленен в българския. В преводите например се срещат случаи на предаване на 

показателното местоимение за отдалечени предмети и на показателното местоимение с 

анафорично значение за близки предмети с показателно местоимение за близки в единия и с 

показателно местоимение за отдалечени предмети във втория превод, на показателно 

местоимение за отдалечени предмети с членувано съществително име в единия от 

преводите, на замени на показателното местоимение с прилагателно име или кратка 

винителна форма на личните местоимения и др. Предпочитанието към формите тоя и оня 

при показателните местоимения се наблюдава в по-ранните преводи (на „Автобиография“ 

от 1974 г. и на „Мостът на Дрина“ от 1948 г.), докато в по-късните варианти (съответно от 



 18 

2007 г. и от 2009 г.) употребата на тези форми е ограничена и се използва предимно за 

ранообразяване на художествения текст и в стилизирането на пряката реч. 

В разгледаните по-нови сръбски текстове инфинитив вече се среща само в 

аналитичните форми за бъдеще време за разлика от по-старите художествени текстове, 

където той се среща в конструкции с различни модални и фазови глаголи, както и в 

самостоятелна употреба, което може да отразява тенденция към редуцирането на 

употребата му за сметка на да-конструкцията. Същото явление се наблюдава и при 

миналото деепричастие, което не се регистрира в текстовете на М. Пантич и на Д. Албахари 

за разлика от текстовете на Б. Нушич и И. Андрич и което също би могло да набелязва 

тенденция към неговото частично редуциране. 

Сред граматичните разлики от втората група – граматични явления, характерни за 

преводния (българския) език бихме изтъкнали важността на разглеждането на 

специализирани средства (задпоставен определителен член) за изразяване на семантичната 

категория определеност, като тази особеност заслужава специално внимание с оглед на 

превода от/на език, в който липсват такива специализирани средства. Сред граматичните 

разлики от тази група заслужават внимание и кратките форми на притежателните 

местоимения, т.е. онези случаи, в които българският преводач се придържа към оригинала и 

използва пълната форма на притежателното местоимение и там, където на български би 

следвало да се използва кратката му форма. За темпоралната система на българския език са 

характерни някои глаголни времена, които нямат формални съответствия в сръбския език – 

бъдеще време в миналото и бъдеще предварително време. Така например в разглеждания 

корпус бъдеще време в миналото се използва като преводен еквивалент най-често там, 

където в оригинала е използвано условно наклонение, бъдеще време, конструкции с 

модални глаголи (треба, морати) и под. В някои преводи, например „Мостът на Дрина“ от 

1948 г., се забелязва придържане към оригинала и използване на условно наклонение там, 

където на български би била по-подходяща употребата на бъдеще време в миналото. Сред 

граматичните разлики от втората група е и липсата на специализирани форми за изразяване 

на определени евиденциални значения (ренаратив и дубитатив) в сръбския език. В 

сръбските преводи се наблюдават различни лексикални средства (въвеждащи глаголи, 

модални частици) съчетани с глаголни времена (сегашно време, перфект). 

Особен интерес представлява групата на граматичните разлики, в която се засягат 

формално еднакви граматични елементи, но различаващи се по своята функция в двата 

езика. С нея е тясно свързана и четвъртата група – формално еднакви граматични елементи, 

различаващи се по своята честотност. В тях особен интерес представляват миналите 

глаголни времена (аорист, имперфект, перфект, плусквамперфект), условното наклонение, а 

в рамките само на четвъртата група – деепричастието, страдателният залог и под. 

Към разгледания корпус в този раздел би могла да се приложи една класификация с 

практико-приложен аспект: 1) граматични разлики, които могат да създадат проблеми при 

превода (напр. наличие на тричленен ред при показателните местоимения в сръбския срещу 

двучленен в българския, липса на категорията определеност/неопределеност в сръбския 

език при наличие в българския), 2) граматични разлики, които не затрудняват превода 

(напр. запазване на граматическия род при прилагателните в множествено число в сръбския 

език), и 3) на такива, които са просто специфични чисто формални особености (напр. форми 

като тоя/ този в бълг. или мојега/ мога в сръбски). Подобна класификация, особено в онази 
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част, в която се разглеждат разлики, които създават проблеми при превода, до голяма 

степен ще зависи от това, преводачът носител ли е на езика, на който превежда, или не е. 

Така например за преводач носител на българския език изразяването на категорията 

определеност при преводи от сръбски на български не би могло да създава особени 

проблеми, но в обратния случай – ако преводачът не е носител на езика, такива колебания 

биха могли да се очакват. 

Различните измерения на езиковата асиметрия дори и при толкова сходни и като 

произход, и като географска и историческа близост езици могат да бъдат продуктивен 

импулс за обширно екипно изследване. В нашата работа не се обръщаме към проблемите на 

литературната рецепция например, макар че сме убедени, че художествената творба живее в 

чуждоезиковата среда именно благодарение на своя превод. Различните подходи не само 

към отделни езикови аспекти на превода, но и към рецепцията на едни и същи текстуални 

цялости извън средата на възникване на текста (езикова, културно-историческа) биха могли 

да открият много нови и интересни аспекти към конкретните езикови дейности в 

преводаческата работилница. 

Във втора глава „Миналите глаголни времена в сръбската и българската 

граматична литература“ (49 – 126) анализът се насочва към езиковедските изследвания в 

сръбска и българска среда, посветени на изясняването на проблематиката на миналите 

глаголни времена. Главата се състои от десет раздела. 

Представени са кратки обзори на основните модели, с които се описва темпоралната 

система в сръбския и в българския език, като за тази цел са описани моделите на водещи 

имена в сръбското (А. Белич, М. Стеванович, Ж. Станойчич, Л. Попович, П. Пипер, Ив. 

Клайн и др.) и българското (Л. Андрейчин, В. Станков, П. Пашов, Г. Герджиков, Ив. 

Куцаров, Р. Ницолова и др.) езикознание. Тези обзори са представени в първи „Модели за 

представяне на сръбските глаголни времена“ (49 – 58) и в шести раздел „Модели за 

представяне на българските глаголни времена“ (81 – 95). След това анализът се насочва към 

представяне на значенията и употребите на миналите глаголни времена с цел да се улесни 

анализът на преводния корпус, разгледан в трета глава на настоящата дисертация. 

Значенията и употребите на миналите времена в следната последователност: аорист (58 – 

64), имперфект (64 – 68), перфект (68 – 78), плусквамперфект (78 – 81), първо за сръбския, а 

след това и за българския език – аорист (95 – 101), имперфект (101 – 106), перфект (106 – 

117), плусквамперфект (117 – 122) са представени в останалите осем раздела на втора глава. 

Описаните минали времена съвпадат във формално отношение в разглежданите езици, но се 

различават съществено по своята функция и честотност в тях. За всяко от посочените 

глаголни времена след представените значения и употреби в сръбската, респективно 

българската езиковедска литература, за всяко глаголно време се резюмират характерните 

сематични и прагматични компоненти, след което в края на втора глава се прави обобщение 

с цел съпоставка на основните семантични и прагматични компоненти на миналите 

глаголни времена в разглежданите езици.  

В резултат на съпоставката са направени някои изводи, за да се улесни анализът в 

трета глава, както и да послужат за бъдещи изследвания в тази област. Повечето семантични 

компоненти, изброени за сръбския и българския аорист, съвпадат. Например темпорална 

определеност, свидетелски изказ, непосредствена ориентираност на действието към 

момента на говоренето, прекратеност на действието преди момента на говоренето. 
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Акционността на българския аорист, а както видяхме – и на българския имперфект, е 

характерна само за тях, тъй като в сръбското езикознание няма подход към темпоралната 

система, в основата на който е опозицията акционност : резултативност. Българският аорист 

изпълнява функцията на основно разказвателно време в българския език, докато тази 

функция в сръбския език се изпълнява от перфекта. Сръбският аорист е време, което е 

характерно за художествената литература, и както изтъкват някои автори, употребата му 

„може да се търси в областта на стилистичната и модалната специализация“ (Лашкова 2005 

216). В разговорната реч сръбският аорист се среща само от някои свършени глаголи – 

рекох, видех, падох (Мразович, Вукадинович 2009: 150). 

Аористът в съвременния сръбски език се образува от свършени по вид глаголи, в 

някои от по-новите граматики на сръбския език, аорист, образуван от несвършени глаголи, 

не се разглежда (Пипер, Клайн 2013: 391). Българският аорист се образува от двата глаголни 

вида, като образуваният от глаголи от несвършен вид се среща по-рядко. Основната разлика 

в значението на българския аорист, образуван от свършени и несвършени глаголи, е, че с 

първия се води основната линия на разказа, а с втория не се води основната линия на 

разказа и действията се представят като извършващи се едновременно с основните. Важно е 

да се отбележи още една разлика в значението на това глаголно време, която зависи от вида 

на глагола, а именно – изразяване на наличие на резултата от действието чрез аорист, 

образуван от свършен вид, и анулиране на резултата от действието чрез аорист, образуван 

от несвършен вид (Шефът донесе вчера доклада да го видиш, за разлика от Шефът донася 

вчера доклада да го видиш) (Ницолова 2008: 291). Значението за анулираност на резултата 

от действието е характерно за сръбския перфект – при перфект от глаголи от свършен вид се 

изразва резултата от действието, а с перфект от несвършен вид се изразява отсъствието на 

резултата в момента на говоренето (Дошао је твој пријатељ, за разлика от Долазио је твој 

пријатељ) (Мразович, Вукадинович 2009: 152). 

В преносната си употреба сръбският и българсият аорист могат да изразяват бъдещи 

действия, като с него се изразява увереността на говорещия в извършването на бъдещото 

действие (срв. Божичко, отидох си! – изпъшка старата и се сви като от стомах (Г. 

Караславов) и Помагајте, погибосмо!). Както беше отбелязано, тази употреба на аориста и 

в единия, и в другия език се разглежда от едни автори като преносна, а от други – като 

модална. 

Както при аориста, важни семантични компоненти, изброени за сръбския и за 

българския имперфект, съвпадат: незавършеност на действието, едновременност на 

действието с друго минало действие. За сръбския имперфект се посочва и свидетелският 

изказ, а за българския имперфект той се подразбира, тъй като този компонент е характерен 

за всички български глаголни времена на индикатива. 

Сръбският имперфект се образува само от глаголи от несвършен вид и практически е 

изчезнал от съвременния сръбски език. Българският имперфект в основното си значение 

(актуален имперфект) се образува само от несършени глаголи, но може да се образува и от 

свършени глаголи (напр. повторителен имперфект). С актуалния имперфект се изразяват 

действия, които са фон на основните действия в разказа, изразени с аорист. Той, заедно с 

плусквамперфекта и бъдеще време в миналото, е допълнително време в темпоралната 

система на индикатива с основно време – аорист (минал темпорален план). В подчинените 

изречения след глаголи за мисловна дейсност, за възприятие или говорене с имперфекта се 
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означава действие едновременно с действието от главното изречение. Повторителният 

(несвършени и свършени глаголи) и хабитуалният (несвършени глаголи) имперфект като 

отделни значения на българския имперфект също са често използвани в българския език. 

В преносна употреба сръбският и българският имперфект могат да бъдат използвани 

вместо сегашно време за изразяване на припомняне (срв. Како се звасте? и Как се 

казвахте?). Българският имперфект за разлика от сръбския се употребява модално в 

подчинени изречения за условие и отстъпка за изразяване на възможно, потенциално и 

невъзможно (контрафактивно) действие (Ницолова 2008: 285, 286) и оптативна употреба 

във възклицателни изречения (ГСБКЕ 1983: 333). 

Сръбският и българският перфект се отличават със следните общи компоненти в 

значението: процес, извършван или извършен в миналото; резултат от миналото действие, 

актуален в момента на говоренето; темпорална неопределеност на миналото действие, което 

може да бъде и темпорално определено с лексикални средства. За двата перфекта е 

характерен спорът за двойствената му природа – повечето езиковеди смятат наличието на 

актуалността на резултата за второстепенен елемент в основното значение на това глаголно 

време. В българската езиковедска литература – за разлика от сръбската, както беше 

отбелязано по-горе, има подходи към темпоралната система, в които е залегнала опозицията 

резултативност : нерезултативност, като не само перфектът, а цяла група времена (перфект, 

плусквамперфект, футурум екзактум, футурум екзактум претерити) се определят като 

резултативни (Пашов 2011: 162 – 170). И в сръбската, и в българската езиковедска 

литература се отбелязва, че перфектът може да бъде образуван от свършени и от 

несвършени глаголи, като с перфект от несършени глаголи миналото действие се представя 

като общ факт (някои български автори го наричат акционен перфект, или акционално 

значение), а с глаголи от свършен вид се изразява резултатът от миналото действие 

(статален перфект, статално значение). 

Сръбският перфект се отличава с два морфологични варианта – пълна и кратка 

форма на перфекта, като кратката форма (сръб. крњи перфекат) е миналото деятелно 

причастие без спомагателния глагол. Кратката форма на перфекта в сръбския език е с 

изразен повествователен характер и е честа в художествената литература. Освен за 

художествената литература тя е характерна и за разговорния и за публицистичния стил 

(напр. във вестникарски заглавия – Стигле пензије. Скочио девизни курс.
8
). Краткият 

перфект има широка употреба в съвременния сръбски език и, както обелязват П. Пипер и 

Ив. Клайн, с него се изразява актуалност на действието в разговорния език и във 

вестникарски заглавия, и има експресивна стойност (Пипер, Клайн 2013: 393). Този 

морфологичен вариант на перфекта се използва и за сбито писмено съобщаване за 

извършената работа, напр. Превео Сава Савић. (Пипер, Клайн 2013: 393, 394). Разгледаните 

автори отбелязват, че в българския език перфектът също може да бъде употребен без 

спомагателния глагол съм в 3. л., а Р. Ницолова го нарича перфект за констатация. Този 

перфект, както отбелязва тя, е станал основа за ренаратива и адмиратива в българския език 

(Ницолова 2008: 296). 

За разлика от сръбския перфект, българският перфект не е време, чрез което може да 

бъде воден разказ. Българският перфект се употребява за предаване на обобщения, изводи, 

констатации, т.е. за факти (Ницолова 2008: 295). Чрез българския перфект разказ може да се 

                                                           
8 Примерите са на П. Пипер и Ив. Клайн (Пипер, Клайн 2013: 393). 
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води само тогава, когато той е изграден въз основа на предположения (Станков 1969: 86; 

ГСБКЕ 1983: 323; Ницолова 2008: 297), а както отбелязва Р. Ницолова, т. нар. перфект за 

предположение се е превърнал в днешния конклузив (Ницолова 2008: 297). Българският 

перфект заедно с бъдеще време са допълнителни времена с основно време сегашно 

историческо време (сегашен темпорален план). 

Разликата в употребата на аориста и перфекта в българския език във въпросителни и 

отрицателни изречения (конкретно локализирано действие, изразено с аорист, и 

извършено/неизвършено изобщо действие, изразено с перфект), както и опозицията между 

двете времена – свидетелственост (аорист) : несвидетелственост (перфект), не са характерни 

за сръбския език. В сръбския език конкретно действие, действието като общ факт, 

свидетелският и несвидетелският изказ не се изразяват с формални средства (глаголно 

време). Перфектът е поел функцията на българския аорист и перфект, а посочените 

значения могат да бъдат изразени чрез лексикални средства. 

В преносна употреба сръбският и българският перфект могат да бъдат използвани за 

изразяване на бъдещи действия, с които се изразява увереност, и за изразяване на бъдещо 

желано действие в благопожелания, клетви. В първия случай в двата езика се използва 

пълната форма на перфекта, а във втория – перфект от свършен вид без спомагателния 

глагол съм. Само за българския език е характерна модалната употреба на перфекта в 

съчетание с ще (да) за предполагаемо действие. 

Сръбският и българският плусквамперфект се отличават със следните общи 

компоненти в значението: предходност на глаголното действие по отношение на друго 

минало действие; резултат от действие, наличен в миналия момент, за който се говори; 

темпорална неопределеност на действието (действието може да бъде определено чрез 

лексикални маркери). Анулиране на резултата от изразеното с плусквамперфект минало 

действие се отбелязва само за сръбския плусквамперфект. 

Както при перфекта, при българския плусквамперфект също се разглеждат две 

основни значения – статален плусквамперфект, образуван само от свършени глаголи, и 

акционен плусквамперфект, който според едни автори се образува от свършени и 

несвършени глаголи (ГСБКЕ 1983: 336), а според други – само от несвършени глаголи 

(Ницолова 2008: 303). В разгледаните източници с акционния плусквамперфект, образуван 

от несвършени глаголи, се изразяват повторителни действия (Станков 1969: 119, ГСБКЕ 

1983: 336, Ницолова 2008: 303). В сръбските граматики се отбелязва, че плусквамперфектът 

се образува най-често от свършени глаголи, но макар и рядко, той може да бъде образуван и 

от несвършени глаголи. Някои автори отбелязват разликата в значението между 

плусквамперфект от перфективни глаголи и плусквамперфект от имперфективни глаголи – 

в първия случай се изразява завършеност на предходно минало действие, а във втория – 

неговата незавършеност (Мразович, Вукадинович 2009: 154). 

Българският плусквамперфект, подобно на имперфекта, е допълнително време за 

изразяване на фоновите действия спрямо основните действия, иразени с аорист, в миналия 

темпорален план. В граматиките се отбелязва, че плусквамперфектът рядко се среща в 

повествованието. Плусквамперфектът в сръбския език е едно от миналите времена с 

редуцирана употреба за сметка на сръбския перфект и макар че често бива заменен от 

перфект, има значения, които могат да бъдат изразени само с тази форма. Както изтъкват 

някои езиковеди, това минало време най-често се използва, когато искаме да изтъкнем, че 
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действието, изразено с него, вече е било извършено или извършвано, когато друго минало 

действие е започнало да се върши, или по времето на неговото извършване (Станойчич, 

Попович 2004: 394). 

За българския плусквамперфект е характерна преносната употреба за припомняне 

във въпросителни изречения. В модалната си употреба с плусквамперфекта се изразява 

иреално контрафактивно действие в изречение за условие. В разгледаните сръбски 

граматики не се разглеждат преносни и модални употреби на това глаголно време. 

Третата глава от дисертационния труд „Предаване на сръбския перфект в 

преводи на български език“ (127 – 186), е разделена на две части – „Преводни варианти 

в разновременни преводи“ (127 – 169) и „Преводни варианти в едновременни преводи“ 

(169 – 186). Това разделяне е продиктувано от разглеждания преводен корпус, състоящ се, 

от една страна, от разновременни преводи на творби от сръбския литературен канон и от 

друга, от едновременни преводи на творби от съвременната сръбска литература. В двете 

подглави се систематизират и анализират преводни варианти на сръбския перфект от двете 

посочени групи преводни текстове. Основната цел на направения анализ е установяване на 

тенденциите в техниките на превод на сръбския перфект на български език. Примерите, с 

които илюстрираме наблюдаваните несъответствия между българските преводи, са 

представени хронологично, тоест на първо място стои по-старият превод (отбелязан с б.1.), 

а на второ място – по-новият (отбелязан с б.2.). В хода на анализа се посочват и някои 

синтактични, словоредни и лексикални трансформации, които смятаме, че са оказали 

влияние или пък са били повлияни от извършената морфологична трансформация. 

Най-застъпените преводни съответствия на сръбския перфект в разновременните 

преводи на български са глаголните времена аорист и имперфект. Този факт не изненадва, 

тъй като перфектът в сръбския език е изместил до голяма степен другите минали времена 

(аорист, имперфект и плусквамперфект). Така с перфекта, образуван от перфективни и 

имперфективни глаголи, в сръбския език се изразяват действия, извършени или извършвани 

в миналото, като моментът на извършването им може (не е задължително) да бъде 

определен с лексикални средства. Съответно основното наративно глаголно време в 

сръбския език е перфектът, за разлика от българския език, в който тази функция се 

изпълнява от аориста. Имперфектът като допълнително глаголно време в плана на миналото 

се употребява заедно с аориста, за да изрази „действия, които са фон на основните действия 

в разказа, означени с аорист: природни картини, описания, второстепенни действия по 

отношение на основните, които придвижват напред повествованието.”(Ницолова 2008: 283). 

Функцията на имперфекта в сръбския език се изпълнява отново от перфекта, най-често от 

глаголи от несвършен вид. На пръв поглед отношенията между перфекта в сръбския и 

аориста и имперфекта в българския език изглеждат безпроблемни, но в разглеждания 

преводен корпус често се натъкваме на несъответствие в избора на аорист или имперфект 

като преводен еквивалент на перфекта. Замените от този тип се срещат в различни 

синтактични условия: в рамките на прости, сложни съчинени, сложни съставни и сложни 

смесени изречения (както в главните, така и в подчинените изречения), а така също и в 

пряката реч. В следния пример можем да проследим типичните отношения между перфект от 

несвършен и свършен вид в оригиналния текст и аорист и имперфект в българските му 

преводи: 
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ср. Кад је, у касну јесен, напуштао варош, Абидага је поново сазвао старешине и прве људе и 

казао им да он одлази преко зиме на друго место, али да његово око остаје овде. (И. Андрић, 

„На Дрини ћуприја“)  

б.1. Когато в късна есен напускаше града, Абид ага отново събра старейшините и 

първенците и им каза, че отива да презимува на друго място, но окото му остава тук. 

б.2. Когато в късната есен Абид ага напусна града, той отново свика големците и първите 

хора и им каза, че през зимата отива на друго място, ала окото му остава тук. 

В оригинала глаголното действие в подчиненото обстоятелствено изречение за време 

е изразено чрез перфект, образуван от несвършения глагол напуштати. Така действието е 

представено като континуативно по отношение на неконтуативните је сазвао и је казао. В 

първия превод континуативността на действието е изразена чрез имперфекта на 

несвършения глагол напускам, като по този начин е постигнато значението на 

едновременност на глаголните действия от оригинала, т.е. „докато напускаше града”, „по 

време на напускането му на града”. Не е такъв обаче случаят с втория превод, в който 

вместо имперфект е използван аорист в подчиненото изречение напусна, като по този начин 

е внесено друго значение на изречението, а именно, че действието напускане се е 

извършило преди свикването и казването. 

В следващия пример в оригиналния текст глаголното действие е представено като 

незавършено в миналото, т.е. то е продължило известен минал период от време, което в б.1. 

е предадено чрез формата на имперфекта на несвършения глагол ходя, а в б.2. преводачът е 

избрал аорист на свършения глагол тръгна. Несъвпадението в избора на глаголното време в 

двата разглеждани превода е било повлияно от избора на различни глаголи – ходя и тръгна, 

като глаголът тръгна означава начало на движение, което след това продължава (т.е. да 

тръгна = започвам да вървя и вървя), и по този начин също изразява адекватно значението 

на незавършено в миналото действие. Затова двата глагола са синонимни в семантично 

отношение и независимо от разликата в избраното глаголно време, двата превода са 

коректни, срв.: 

ср. Морам признати да сам у први мах ишао четвороношке. [...]. (Б. Нушић, 

„Аутобиографија”) 

б.1. Трябва да призная, че най-напред ходех на четири крака. [...]. 

б.2. Трябва да призная, че най-напред тръгнах на четири крака. [...]. 

Интересни са и случаи, в които в първия превод перфектът е предаден с имперфект, а 

във втория със сегашно историческо време, срв.:  

ср. Неке су покушавале да разговетно дозову свога дечака и да му дају још нешто од себе, 

колико може да стане у две речи, неку последњу препоруку или опомену на пут. (И. Андрић, 

„На Дрини ћуприја“) 

б.1. Някои се опитваха да повикат своето дете и да му дадат още нещо от себе си, нещо 

кратко, с две думи, някоя последна поръка или напомняне за път.  

б.2. Някои се опитват ясно да повикат своето момче и да му заръчат още нещо – колкото 

може да се събере в две думи, някакъв последен завет или напомняне за из път. 

Подобни замени трябва да се разглеждат в по-широк контекст, тъй като нормите на 

преводния език дават възможност миналите събития да бъдат представени както чрез минал 

темпорален план, така и чрез сегашен темпорален план. Както виждаме, преводачът на б.1. 

се е придържал към оригинала и е запазил миналия темпорален план, докато преводачът на 
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б.2. е избрал сегашния темпорален план. Освен субективната преценка на преводача да 

промени темпоралния план на повествованието, трябва да се има предвид и стилът на 

разглежданите откъси. Както отбелязва Р. Ницолова, сегашно историческо време е с 

различна стилистична функция в различни типове текст – в разговорната реч и в 

художествения стил, от една страна, и в историческите съчинения, биографиите и 

публицистиката, от друга страна. (Ницолова 2008: 275). В горния пример чрез сегашно 

историческо време се представя „пред слушателя описваното минало събитие много живо и 

пластично – така, като че ли то става в момента на говорене и говорещият го „вижда“ пред 

себе си, т.е. говорещият избира гледната точка на участника-наблюдател в събитието.“ 

(Ницолова 2008: 275). В сръбския език сегашно време също може да се употребява с цел по-

оживено представяне на минали събития (сръб. наративни, историјски презент), но в 

българския език то е със значително по-голяма честотност. 

На базата на анализирания корпус, в който са включени разновременни едноезични 

преводи, се открояват следните пет групи на преводни трансформации на перфекта от 

сръбските оригинали: 1) глаголни времена на индикатива; 2) глаголни времена на 

ренаратива; 3) условно наклонение; 4) страдателен залог; 5) замяна на перфектната форма 

на глагола с нелични глаголни форми (минало деятелно причастие, минало страдателно 

причастие, сегашно деятелно причастие, деепричастие, отглаголно съществително). В 

рамките на изброените групи се обособяват преводни варианти, които в направения анализ 

са разглеждани според честотността на появяването им в анализираните преводи (от най-

често срещаните към такива, които се появяват по-рядко). 

И в групата на едновременните преводи на български най-застъпеният преводен 

вариант на перфекта от оригинала е аорист/имперфект и обратно, но тук ще представим 

други преводни варианти, напр.: 

ср. Мислим да ми се шамар Горјане Потокар десио у рано пролеће, нисам сигуран, званична 

историја није забележила тај догађај, и, међу нама говорећи, запањен сам том 

чињеницом, јер сам у међувремену открио њену ирационалну склоност да сличним глупавим 

неспоразумима даје обележја херојског чина. (М. Пантић, „Шамар Горјане Потокар“) 

б.1. Мисля, че плесницата на Горяна Потокар ме сполетя през ранната пролет, не съм 

сигурен, официалната история не отбеляза това събитие и, между нас казано, смаян съм 

от този факт, защото междувременно открих нейната ирационална склонност да 

характеризира подобни глупави недоразумения като героичен акт.  

б.2. Мисля, че шамарът на Горяна Потокар ми се случи в ранната пролет, не съм съвсем 

сигурен, официалната история не е отбелязала въпросното събитие, и между нас казано, 

леко съм смутен от това, защото междувременно открих нейната ирационална 

склонност да придава на подобни глупави недоразумения значението на героични дела. 

Горният пример илюстрира опозицията по признака свидетелственост между двете 

глаголни времена (вж. повече у Ницолова 2008: 299). Формата на перфекта, която изразява 

глаголното действие, означава несвидетелственост и е употребена с цел констатация. 

В следващия пример се наблюдава предаване на перфект с аорист или с 

плусквамперфект в един и същ контекст: 

ср. Запамтио сам ту причу, зато што је то била моја прича, тачније, могла је то 

постати, па се у међувремену негде изгубила и сада се појавила, изненада, онако као што 
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се приче обично појављују и затичу нас мрзовољне, равнодушне, промењене нагоре, 

неспремне и одмакнуте од себе. (М. Пантић, „Претпразничко вече“) 

б.1. Запомнил съм тази история, защото това беше моята история, по-точно, можеше да 

стане, но междувременно някъде се изгуби и сега се появи внезапно, така, както 

обикновено се появяват историите и ни заварват в лошо настроение, безразлични, 

променени към по-лошо, неподготвени и отчуждени от себе си.  

б.2. Помнех тази история, защото беше моята история, по-точно, можеше да стане, но 

междувременно беше потънала някъде и сега се появяваше внезапно така, както 

обикновено се появяват историите и ни заварват вкиснати, равнодушни, променени към 

по-лошо, неподготвени и чужди на себе си. 

В посочения пример двете преводачески решения са възможни, като чрез избора на 

първия преводач миналото действие е представено като част от основната линия на разказа, 

а вторият преводач е решил да представи резултата от действието беше потънала в миналия 

момент. 

В групата на едновременните едноезични преводи са регистрирани всички 

изброени групи преводни трансформации, които се обособяват при разновременните 

преводи освен условно наклонение, т.е. не се срещат примери на предаване на перфект с 

условно наклонение в единия от преводите в едновременните преводи. Тъй като оценката на 

коректността/верността на преводните еквиваленти не е сред целите на дисертацията, 

коментарите във връзка с това са направени само по отношение на преводните варианти, в 

които се отчита или несъобразяване с основното значение на формата в оригинала, или с 

особеностите на жанра или типа текст в българския език. 

Установените на базата на анализирания корпус преводни варианти от различните 

групи могат да се представят таблично по следния начин: 

 

Таблица 1 – Преводни варианти в разновременните едноезични преводи 

сръбски български 
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ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА 

НА ИНДИКАТИВА 

ИМПЕРФЕКТ/АОРИСТ 

СЕГАШНО ВРЕМЕ/ИМПЕРФЕКТ 

АОРИСТ/ПЕРФЕКТ 

СЕГАШНО ВРЕМЕ/ПЕРФЕКТ 

АОРИСТ/ПЛУСКВАМПЕРФЕКТ 

ПЕРФЕКТ/ИМПЕРФЕКТ 

СЕГАШНО ВРЕМЕ/АОРИСТ 

ПЛУСКВАМПЕРФЕКТ/ИМПЕРФЕКТ 

ПЛУСКВАМПЕРФЕКТ/ПЕРФЕКТ 

ДРУГИ ПРЕВОДНИ ВАРИАНТИ 

(БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В МИНАЛОТО, 

БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ) 

ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА 

НА РЕНАРАТИВА 

ПЕРФЕКТ/РЕНАРАТИВЕН АОРИСТ 

ПЕРФЕКТ/РЕНАРАТИВЕН ИМПЕРФЕКТ 

АОРИСТ/РЕНАРАТИВЕН АОРИСТ 

ПРЕЗЕНС/РЕНАРАТИВЕН ПРЕЗЕНС 
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УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ 

СТРАДАТЕЛЕН ЗАЛОГ 

ЗАМЯНА НА 

ПЕРФЕКТНАТА ФОРМА 

НА ГЛАГОЛА С 

НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ 

ФОРМИ 

МИНАЛО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ 

МИНАЛО СТРАДАТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ 

СЕГАШНО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

ОТГЛАГОЛНО СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ 

 

 

Таблица 2 – Преводни варианти в едновременните едноезични преводи 

сръбски    български 
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ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА 

НА ИНДИКАТИВА 

ИМПЕРФЕКТ/АОРИСТ 

ИМПЕРФЕКТ/СЕГАШНО ВРЕМЕ 

АОРИСТ/ПЕРФЕКТ 

АОРИСТ/ПЛУСКВАМПЕРФЕКТ 

ИМПЕРФЕКТ/ПЛУСКВАМПЕРФЕКТ 

ПЕРФЕКТ/ПЛУСКВАМПЕРФЕКТ 

ИМПЕРФЕКТ/ПЕРФЕКТ 

ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА НА РЕНАРАТИВА 

СТРАДАТЕЛЕН ЗАЛОГ 

ЗАМЯНА НА 

ПЕРФЕКТНАТА ФОРМА 

НА ГЛАГОЛА С 

НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ 

ФОРМИ ИЛИ С ДРУГА 

ЧАСТ НА РЕЧТА 

МИНАЛО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ 

ОТГЛАГОЛНО СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ 

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ 

 

След трета глава са формулирани изводите (187 – 196), в които са представени, 

систематизирани и дефинирани направените вече констатации и резултати от анализа на 

преводния корпус с цел очертаване на типологическата характеристика на двата езика. 

Изводите най-общо могат да бъдат групирани по следния начин: 

1. От направения теоретичен преглед в първа глава на дисертацията и 

съпоставителните анализи в трета глава стигаме до извода, че граматичните трансформации, 

които се извършват в процеса на превода на художествена литература от сръбски на 

български език, заслужават задълбочено внимание и систематизиране. Направеният от нас 

анализ потвърждава, че синтактичните (замяна на простото изречение със сложно, замяна на 
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сложното изречение с просто, замяна на съчинителна връзка с подчинителна и др.) и 

словоредните трансформации съпътстват извършваните морфологични трансформации в 

текста. Става ясно, че разглежданите морфологични трансформации, свързани с 

предаването на сръбския перфект в българските преводи, оказват влияние върху 

семантиката на изречението, а лексикалните трансформации нерядко стават причина за 

промени в избора на глаголно време в превода. 

Предложеният работен модел за класифициране на морфологичните разлики между 

изследваната двойка близкородствени славянски езици, който е илюстриран с примери от 

анализирания преводен корпус, доказва, че класификацията на преводните трансформации 

на облигаторни и факултативни на И. Ликоманова според „възможността (или отсъствието 

на такава възможност) за преводачески избор“ също трябва да бъде приета условно 

(Ликоманова 2006: 117). Това се доказва и от примерите, с които се илюстрират 

проблемите на превода, свързани с предаването на перфекта в  третата глава на 

дисертацията. Въз основа на направения анализ може да се заключи, че при граматичните 

елементи, които са характерни само за изходния (в случая сръбския език), при граматичните 

елементи, различаващи се по своите функции в разглежданата двойка езици, какъвто е 

случаят с разглеждания от нас перфект, както и при свързаните с тях граматични елементи, 

различаващи се по честотността на своята употреба, преводните трансформации са 

задължителни. Както става ясно от разгледаните примери за предаване на перфекта в 

българските преводи, това се свежда до промяната на глаголното време. Това обаче не 

означава, че преводачът има възможност да избере само една или друга форма от преводния 

език, т.е. той често отново се изправя пред избора на глаголно време, за да предаде 

конкретната семантика, изразена експлицитно или имплицитно в оригинала. В този смисъл 

задължителните преводни трансформации също са избираеми в определени синтактични и 

контекстови условия, обобщени в трета глава. Решаваща за избора е субективната позиция 

на преводача, която произтича от направения от него прочит, от езиковата му подготовка и 

компетенции и др. Анализите на конкретните примери показват, че субективното решение 

на преводача да предпочете едно или друго глаголно време може да бъде мотивирано или 

немотивирано. Това обаче е въпрос, който изисква самостоятелно проучване. 

2. Причините за граматичните трансформации на глаголното време в преводния език 

трябва да се потърсят и в асиметрията, която съществува в системите на глаголните 

времена, в частност на миналите глаголни времена в сръбския и българския език. В 

разглежданите темпорални системи има еднакви във формално отношение глаголни 

времена за изразяване на минали събития (перфект, аорист, имперфект, плусквамперфект), 
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които обаче се различават по своята функция и честотност на употреба. В сръбския език 

перфектът е разширил употребата си за сметка на аориста, имперфекта и плусквамперфекта. 

С формите на перфекта от глаголи от свършен и несвършен вид се изразяват както 

неконтинуативни, така и континуативни минали действия и той е основното 

повествователно глаголно време. Глаголният вид, съчетан или не с различни лексикални 

средства, се явява основният фактор миналите глаголни действия да бъдат представени като 

континуативни или неконтинуативни в сръбския език, за разлика от българския, в който за 

същото значение се използват глаголни форми в аорист и имперфект от двата глаголни 

вида. 

Употребата на някои от миналите времена, напр. аорист, имперфект, 

плусквамперфект е ограничена предимно в художествената литература, но и там се появява 

в различна степен у различни автори и през различни периоди. В разгледания от нас корпус 

аористът се проявява като стилистично маркиран. Тук трябва да се отбележи също, че не за 

всички художествени текстове е характерна употребата на тези три времена. Както се 

забелязва от материала, който се проследява и анализира, и принадлежи към сръбската 

постмодерна литература, както и в съвременния разговорен сръбски език, перфектът играе 

ролята на основно минало време. Съпоставката на значенията, изразявани чрез посочените 

глаголни времена се усложнява и поради срещаното смесване на значението и употребата на 

глаголните времена в научната литература, както и от различния смисъл, който се влага в 

понятията транспозитивна и модална употреба и др. 

Сложността на проблематиката на глаголните времена проличава и в предложения 

във втора глава на дисертационния труд кратък преглед на темпоралните модели в 

сръбската и българската езиковедска литература. За разлика от сръбската езиковедска 

литература, в която би могло да се каже, че до днес, макар и в различни варианти 

(Стеванович 1989, Станойчич, Попович 2004, Станойчич 2010 и др.) остава водещ 

индикативно-релативният темпорален модел на А. Белич (1928), българската езиковедска 

литература се отличава с разнообразие от подходи (Л. Андрейчин, Ст. Стоянов, Й. Пенчев,  

В. Станков, П. Пашов, Г. Герджиков, Ив. Куцаров и Р. Ницолова). Според нас сравняването 

на подходите към глаголните времена е от съществена важност, когато се говори за тяхната 

употреба и значение, а изборът на посочените граматики е направен според тяхното място и 

тежест в сръбското, респективно българското езикознание. 

3. В анализирания корпус, в който са включени разновременни едноезични 

преводи, се открояват следните пет големи групи на преводни трансформации на перфекта 

от сръбските оригинали: 1) глаголни времена на индикатива; 2) глаголни времена на 
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ренаратива; 3) условно наклонение; 4) страдателен залог; 5) замяна на перфектната форма 

на глагола с нелични глаголни форми (минало деятелно причастие, минало страдателно 

причастие, сегашно деятелно причастие, деепричастие, отглаголно съществително). 

В първата група преводни трансформации се наблюдават девет групи преводни 

варианти, като сред тях се срещат: само акционни глаголни времена (имперфект/аорист, 

сегашно време/имперфект, аорист/сегашно време), акционно и резултативно глаголно време 

(аорист/перфект, сегашно време/перфект, аорист/плусквамперфект, имперфект/перфект, 

имперфект/плусквамперфект) и само резултативни глаголни времена 

(плусквамперфект/перфект). Всички изброени преводни варианти се срещат и в обратна 

последователност, напр. аорист/имперфект, имперфект/сегашно време и др. Срещат се и 

единични случаи на предаване на перфекта с футурум претерити/аорист и футурум/аорист в 

еднакви синтактични условия. 

В разгледания преводен корпус перфектът най-често се предава на български с 

глаголни времена на индикатива, като най-често срещаният преводен вариант в групата на 

разновременните едноезични преводи е имперфект/аорист. Замените от този тип се срещат 

в различни синтактични условия – в рамките на прости, сложни съчинени, сложни съставни 

и сложни смесени изречения (както в главните, така и в подчинените изречения). 

Различните преводни решения от този тип най-често се получават в резултат на замяна на 

континуативно действие от оригинала, изразено с формата на перфект, образуван от глагол 

от несвършен вид, с неконтинуативно глаголно действие, изразено с аорист от глагол от 

свършен вид в единия от двата превода. Срещат се и обратният случай – предаване на 

некунтинуативно с континуативно глаголно действие. Посочената замяна на 

континуативното с неконтинуативно действие в превода често е повлияна от лексикална 

замяна при конкретния глагол. Континуативността на глаголното действие, изразена с 

перфект от глагол от несвършен вид от оригинала се постига по различен начин в 

българските преводи – с избор на имперфектна глаголна форма в единия и чрез добавяне на 

фазов глагол в аорист и да-конструкция на основния глагол в другия превод, което отново 

води до различен преводачески избор. Сред факторите, които влияят върху избора на аорист 

или имперфект, за да се предаде с тях перфектът от оригинала, е семантиката на глагола 

(напр. глаголът да тръгна = започвам да вървя и вървя и ходя, които означават 

незавършеност на действието, независимо от това, дали ще се употреби аорист (тръгнах) 

или имперфект (ходех). 

Преводният вариант сегашно време/имперфект е интересен от гледна точка на 

сходството в употребите на двете глаголни времена – с двете се изразява едновременност на 
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глаголните действия, изразени с тях, като в случая на сегашно време глаголното действие е 

едновременно с момента на говоренето, а на имперфект – то е едновременно с миналия 

момент, за който се говори. В анализирания от нас корпус посочената вариантна употреба 

на имперфект и сегашно време в българските преводи се наблюдава в случаите, когато 

единият от преводачите е сменил темпоралния план на повествованието с основно време 

аорист с темпоралния план с основно време сегашно историческо спрямо оригиналния 

текст. Решението на преводача да смени темпоралния план на повествованието е 

мотивирано и от факта, че в българския език сегашно историческо време се отличава с по-

голяма честотност спрямо същата преносна употреба на това време в сръбския език. 

Изборът на сегашно историческо време в тези случаи е повлиян от художествения стил, в 

който то се отличава със специфичната си стилистична функция да представя миналите 

глаголни действия пред читателя като живи и пластични. Предаването на перфекта с 

имперфект в единия и със сегашно време в другия превод се наблюдава и когато със 

сегашно актуално време се откроява позицията на разказвача на фона на миналия 

темпорален план в текстовия фрагмент като актуална и в момента на съобщаването. Същият 

преводен вариант се наблюдава, наистина по-рядко, като получен в резултат на съществени 

синтактични промени – смяна на съчинителна с подчинителна връзка.  

Преводният вариант аорист/перфект се наблюдава най-вече в зависимост от това, 

дали преводачът е предпочел да представи миналото глаголно действие като процес, извършен в 

определен минал момент, или като резултат от минало действие, като констатация или извод. 

Този тип преводен вариант често се среща и в единия, и в другия превод, като заслужават 

внимание особено случаите в рамките на разширените прости изречения, в които след откъс в 

минал темпорален план се използва перфект, за да се изрази обобщение на казаното в текстовия 

фрагмент. Същият тип замяна се наблюдава и в пряката реч, където употребата на едното или 

другото време зависи от избора на преводача да предаде глаголното действие с 

конкретнофактически аорист или с перфект, за да наблегне върху резултата в момента на 

съобщаването.  

Преводният вариант сегашно време/перфект се среща най-често в подчинени 

изречения (подчинено обстоятелствено за причина, подчинено допълнително изречение и 

др.), като преводачът избира сегашно време, за да изрази едновременност на глаголното 

действие спрямо другите глаголни действия в изречението, или перфекта, с който се запазва 

едновремеността на резултата от извършеното в миналото действие спрямо другите 

глаголни действия. В посочения преводен вариант се срещат случаи, в които с перфекта от 

подчиненото изречение се изразява умозаключение след глагол за мисловна дейност. 
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В подчинени изречения се среща и преводният вариант аорист/плусквамперфект. 

Това несъответствие между разглежданите преводи се явява, когато глаголното действие е 

предадено с конкретнофактически аорист, за да се изрази предходността му спрямо миналите 

действия от основната линия на разказа, или със статален плусквамперфект, за изтъкване на 

резултатата от глаголното действие, наличен в миналия момент.  

Перфект/имперфект като преводни варианти на перфекта от свършен и от 

несвършен вид от оригинала се наблюдават в изречения, въведени с подчинителни връзки, 

като с имперфекта глаголното действие се представя като континуативно и едновременно 

спрямо миналия момент, а с перфекта се набляга върху едновременността на резултата от 

миналото действие. Неотчитането на несвидетелския /свидетелския изказ в оригинала от 

страна на преводача в доста случаи може да направи превода некоректен. Значението 

несвидетелственост често не е изразено с лексикални средства в сръбския оригинал и зависи 

от по-широкия контекст и спецификата на конкретния жанр. Посоченият преводен вариант 

се среща и в случаи, в които перфектът от глагол от несвършен вид от оригинала е предаден 

с имперфект, за да се представи глаголното действие като континуативно, а в другия с 

перфект с цел представяне на резултативността. 

Преводният вариант сегашно време/аорист обикновено се среща в случаите, в 

които е налице смяна на темпоралния план на повествованието, като в единия превод е 

избран темпорален план с основно време аорист, а в другия темпорален план с основно 

време сегашно историческо. Както беше посочено по-горе, решението на преводача да 

смени темпоралния план на повествованието е подкрепено от факта, че в българския език 

сегашно историческо време се отличава с по-голяма честотност спрямо същата преносна 

употреба на това време в сръбския език. Освен специфичната стилистична функция на 

сегашно историческо време в художествения текст следва да се отчете и авторовият стил на 

конкретния художествен текст. Посоченият преводен вариант се среща и когато единият от 

преводачите е преценил, че миналото глаголно действие от оригинала, изразено с перфект 

от свършен вид, трябва да бъде преведено със сегашно актуално време, а другият е 

предпочел формата на аорист. 

Преводният вариант плусквамперфект/имперфект се среща по-рядко в 

анализирания корпус. Сред разгледаните примери се наблюдават и такива, в които се 

наблюдава интерференция на ниво лексика, която е повлияла върху некоректния избор на 

плусквамперфект вместо имперфект. По този начин вместо две едновременни 

континуативни действия, изразени в оригинала с перфект от несвършен вид, едното 

действие е представено като предхождащо другото минало действие в превода. Некоректно 
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предаване на глаголното време от оригинала, свързано с посочения преводен вариант, 

вероятно се дължи на неотчитане на едновременността на глаголно действие, свързано с 

подчинителна връзка, и на неговата континуативност. Има случаи, в които изборът на 

плусквамперфект е в резултат на лексикална добавка в превода, която липсва в оригинала, 

като също е пренебрегната едновремеността на миналото действие в подчиненото изречение 

(имперфект) спрямо действието от главното изречение (аорист).  

Преводният вариант плусквамперфект/перфект също се среща рядко в 

анализираните преводи и главно в подчинени изречения, като за една от причините може да 

се смята смяната темпоралния план с основно време аорист с темпорален план с основно 

време сегашно историческо. 

В анализирания корпус, който се състои от едновременни едноезични преводи, се 

открояват следните четири големи групи на преводни съответствия на перфекта от 

сръбските оригинали: 1) глаголни времена на индикатива; 2) глаголни времена на 

ренаратива; 3) страдателен залог; 4) замяна на перфектната форма на глагола с нелични 

глаголни форми или с други части на речта (минало деятелно причастие, отглаголно 

съществително, прилагателно име). В тази част от анализирания корпус не се срещат 

примери на предаване на перфект с условно наклонение в единия и с глаголно време на 

индикатива в другия превод. Преводните варианти от първата група са с най-голяма 

честотност и се различават от разновременните едноезични текстове по това, че в тях не се 

наблюдават преводните варианти сегашно време/перфект и аорист/сегашно време. 

Преводните варианти, срещани в едновременните преводи, се отличават с по-малка 

честотност на появяване в сравнение с разновременните преводи. Причините за това биха 

могли да се търсят в разглеждания литературен жанр (анализират се предимно разкази от 

съвременни сръбски автори). 

Преводният вариант аорист/имперфект е най-застъпен, както и при 

разновременните преводи. Синтактичните условия, в които се среща, са различни – 

самостоятелни прости изречения, безсъюзно свързани прости изречения, изречения, 

свързани със съчинителни и подчинителни връзки. Този тип замяна най-често е получена в 

резултат на предаване на континуативното минало действие от оригинала, изразено с 

перфект, образуван от несвършени глаголи, с неконтинуативно минало действие в превода, 

изразено с аорист, образуван от глаголи от свършен вид. Както при разновременните 

преводи, при едновременните преводи семантиката на глагола се явява важен фактор 

независимо от това, дали ще се употреби аорист или имперфект. 
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При преводния вариант имперфект/сегашно време се наблюдава предаването на 

перфект от несвършен вид с хабитуален имперфект в единия и с хабитуално сегашно време 

във втория превод. Имперфект и сегашно време се срещат и като преводни съответствия на 

перфект в таксисна употреба за означаване на едновременност на глаголното действие 

спрямо миналия момент от главното изречение.  

Сред често срещаните преводни варианти в групата на едновременните преводи е 

аорист/перфект, като от особен интерес са тези, в които се наблюдава немаркираността на 

перфекта и маркираността на аориста по признака свидетелственост. Наблюдават се и 

случаи, в които изборът между двете глаголни времена е направен според това дали 

миналото действие се представя като резултат или като завършен процес, както и случаи, в 

които с перфекта е изразена оценка.  

В избора между аориста и плусквамперфекта за предаване на перфект от 

оригинала, образуван от глаголи от свършен вид, се наблюдава представяне на миналото 

действие като част от основната линия на разказа (аорист) или на резултата от действието в 

миналия момент (плусквамперфект). Има случаи, в които лексикалната замяна в текста е 

повлияла върху избора на едното или другото глаголно време. Преводният вариант 

имперфект/плусквамперфект е получен в резултат на представяне на континуативното 

минало действие от оригинала като континуативно с формата на имперфекта или е 

наблегнато върху резултата от глаголното действие в миналия момент и е използван 

статален плусквамперфект. Сред най-рядко срещаните преводни варианти в тази група 

преводи са перфект/плусквамперфект и имперфект/перфект. 

От представените преводни варианти от първата група (глаголни времена на 

индикатива) могат да се обособят фактори, които влияят върху конкретния преводачески 

избор. При разновременните преводи се наблюдават: континуативност/неконтинуативност 

на глаголното действие, семантиката на предиката, смяна на темпоралния план на 

повествованието, синтактични промени (напр. замяна на съчинителна с подчинителна 

връзка), изпъкване на резултата от действието или на самото действие, характер на 

обобщение за съответното изречение, изразяване на констатация, изтъкване на 

предходността на миналото действие, свидетелски/несвидетелски изказ. В едновременните 

преводи, които като цяло се отличават с по-малък брой преводни варианти от 

разновременните преводи, се наблюдават следните фактори: 

континуативност/неконтинуативност, семантиката на предиката, 

свидетелски/несвидетелски изказ, изразяване на оценка, изразяване на резултат от минало 
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действие, изразяване на завършеност на минало действие, изтъкване на предходността на 

миналото действие. 

Групата на преводните варианти от глаголно време на индикатива и ренаратива 

се оказва особено интересна. Изборът на ренаративно глаголно време от преводача на 

български език понякога е свързан с използваните лексикални средства, тъй като в текста на 

оригинала не е експлицитно изразено по какъв начин е получена информацията за 

действието. В групата от разновременните преводи, разглеждана в настоящата разработка, 

сред лексикалните маркери се наблюдават най-често въвеждащи глаголи, предимно verbum 

dicendi, като се срещат и такива, с които се означава и самият начин на говорене (напр. 

шапутати). Поради спецификата на текстовете, включени в корпуса от разновременни 

преводи, често причината за употреба на ренаратив трябва да се потърси в по-широкия 

контекст. Въпросът за начините на изразяване на несвидетелствеността във всички 

славянски езици е изследван от Ив. Куцаров (Куцаров 1978: 85 – 113) и тук не е необходимо 

да се връщаме отново към него. Така например в превода на „Мостът на Дрина“ от 1947 г. 

се забелязва тенденцията преводачът да се придържа към оригинала и да използва 

индикативни глаголни времена. В едновременните преводи на съвременни разкази подобен 

тип разминаване не се наблюдава често, но се среща един случай, в който единият от 

преводачите на разказа „Дългото нощно плаване” на М. Павич е решил да предаде 

случващото се с индикативни и ренаративни форми, а другият е предал целия текст на 

разказа в ренаратив. По този начин вторият преводач е подчертал дистанцираността, 

легендарността на събитията. 

Случаите, в които перфектът от оригинала се предава с условно наклонение в единия 

от преводите, не се срещат често. Този тип преводен вариант не се среща в разгледаните 

едновременни преводи и се получава, защото условното наклонение в изходния език е с по-

широка употреба спрямо преводния език. 

Четвъртата група преводни варианти, в които деятелният залог от оригинала е 

предаден със страдателен залог, също се оформя поради по-широката употреба на формите 

на деятелния залог в сръбския език. Това се потвърждава и от анализираните преводи на 

български език, в които значително по-често се срещат пасивните форми. В тях се 

наблюдават относително голям брой примери, в които преводачът на единия от преводите е 

предпочел страдателния пред деятелния залог. 

В петата група преводни варианти влизат онези случаи, в които глаголът в перфект 

от оригинала е заменен с друга част на речта. Преводни варианти, в които в единия превод е 

използвана друга част на речта, за да се изрази семантиката на глаголната форма в перфект, 
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а в другия превод е запазено предаването му с форма на съответното глаголно време, не се 

срещат често. Най-честите замени от този тип са с причастия (минало деятелно причастие, 

минало страдателно причастие, деепричастие и най-рядко – със сегашно деятелно 

причастие). Единични са и случаите на замяна на перфектната глаголна форма с отглаголно 

съществително и прилагателно име в единия от разглежданите преводи. 

Макар че във втората глава не е отделено специално място на сегашно историческо 

време, наблюденията върху материала показват, че в българския език това време е сред 

основните преводни съответствия на сръбския перфект в анализираните художествени 

преводи. Сегашно историческо време се отличава с по-голяма честотност в българския, 

отколкото в сръбския език. В разгледания корпус перфектът най-често се предава със 

сегашно историческо време в разгледаните примери от „Мостът на Дрина“ на И. Андрич, 

като се наблюдават случаи, в които сегашно историческо време се използва за по-оживено 

представяне на миналите събития, както и за предаване на миналите събития като факти. 

Отношението на сегашно историческо време в сръбския и българския език в разглеждания 

от нас корпус е интересен въпрос, който може да бъде предмет на бъдещи изследвания. 

Събраният материал, както и някои от направените изводи, биха могли да хвърлят 

допълнителна светлина върху един такъв аспект на българските глаголни времена, какъвто е 

наративността – проблем, който е отбелязван и частично в някои източници (Иванчев 1984, 

Мутафчиев 1964, Куцаров 2007 и др.), но не е детайлно изследван. 

Направените наблюдения разширяват знанията за типологическата характеристика 

на двата езика във връзка с наблюдаваната специфика на съгласуване на глаголните времена 

за изразяване на сегашен, минал и бъдещ план в двата езика. С оглед очертаната асиметрия 

впоследствие се обособяват разминаванията и се дефинират очертаващите се тенденции. 

Другояче казано, вътрешноезиковата конкуренция в рамките на изходния и преводния език 

поотделно както и в езиковата двойка като обект на анализ. 

Следва кратко заключение, в което се прави обобщение на дискутираните въпроси в 

дисертационния труд. Граматичните трансформации при художествен превод между 

близкородствени славянски езици заслужават обстойно разглеждане, тъй като те оказват не 

по-малко влияние върху качеството на преведения текст от другите видове преводни 

трансформации. Предаването на сръбския перфект на български език в художествените 

текстове е със задължителен характер, като той се заменя най-често с друго индикативно 

глаголно време в българските преводи. Но извършваната трансформация има и избираем 

характер, тъй като поради по-голямата конкретика на българските глаголни времена 

преводачът трябва да предаде на български език експлицитно значения, които в сръбския 
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текст са имплицитно изразени (резултативност, несвидетелственост). Съпоставката на 

повече от един превод с оригинала дава ценен материал за обяснение на различните 

преводни решения и подходи на преводача към оригиналния текст. В това отношение 

отдалечени във времето различни преводни версии на творби, принадлежащи към канона на 

сръбската литература, предоставят материал за изводи как са работили различните 

преводачи в отдалечени периоди и доколко всяко взето от тях решение е било продиктувано 

от времето на превода или от тяхното субективно становище. От друга страна, подобни 

изследвания имат също приложна ориентация, тъй като резултатите от тях са полезни в 

обучението на бъдещи преводачи, както и в практиката на всички, които се занимават с тази 

дейност. 

В края на дисертацията са включени списък с използваната библиография и две 

приложения – Приложение 1, което се състои от примери от корпуса, състоящ се от 

разновременни преводи, и Приложение 2, което се състои от примери от корпуса, състоящ 

се от едновременни преводи. Приложенията представят по-ясно отношението между 

формата от оригинала и преводните й еквиваленти. 
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Приносни моменти на дисертационния труд 

1. Настоящото изследване е първият труд, базиран върху материал от сръбски и 

български език, който представя неразработван досега и често срещан проблем на превода 

между близкородствени славянски езици, произтичащ от езиковата асиметрия в системата 

на миналите глаголни времена. Очертават се разликите на морфологично равнище и се 

представят преводните несъответствия с оглед на разглеждания преводен корпус. 

 

2. За първи път се представя проблематиката на подходите към темпоралните 

системи и семантиката на глаголните времена в съпоставителен план, като се отчита опитът, 

натрупан в богатата литература в сръбските и българските лингвистични изследвания. По 

този начин се очертават основните прилики и разлики в значенията и употребите на 

миналите глаголни времена и се улесняват бъдещите анализи в тази насока. 

 

3. Описват се и се систематизират преводните несъответствия под формата на 

преводни варианти в предаването на сръбския перфект в разглеждания преводен корпус, 

състоящ се от преводи на художествена литература от сръбски на български език. 

 

4. Резултатите от настоящото изследване могат да бъдат използвани в обучението на 

изучаващите сръбски език в България и български език в Сърбия, в обучението на бъдещите 

преводачи в магистърските програми по превод, в славянското преводознание и 

съпоставително езикознание. 

 

5. Конкретните наблюдения и направените при съпоставката изводи допринасят за 

очертаване типологическата характеристика на сръбския и българския език с оглед на 

темпоралните системи и предаването на конкретни значения чрез миналите времена. 
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