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Темата  на  представяната  дисертация  е  добре  подбрана и  актуална,  защото 

фокусира вниманието върху трансформации, които са по-слабо проучени в сравнение с 

лексикалните.  От друга  страна,  тя  насочва  и  към славяно-славянския превод,  който 

също се изследва сравнително отскоро и дава широко поле за нови научни разработки и 

открития. Изборът на перфекта като предмет на изследването е подчертано сполучлив, 

защото  това  глаголно  време  в  двата  изследвани  близкородствени  езика,  сръбския  и 

българския, е характерен пример за езиково явление с общ корен и еднакви форми, но с 

различно  значение,  функции  и  фреквентност  –  явление,  което  често  причинява 

проблеми при превода.

Работата, поместена на общо 233 стр., се състои от увод, три глави, изводи, две 

приложения,  съдържащи  илюстративен  материал  от  изследвания  корпус,  и 

библиография, включваща 194 научни заглавия и 17 литературни творби, от които е 

ексцерпиран корпусът. 

В  увода авторката обосновава избора на темата и очертава основната  цел на 

работата си – да проследи граматичните трансформации при предаването на сръбския 

перфект в български преводи. Като методология на изследването се приема моделът на 

И. Ликоманова и се извършва анализ на два разновременни превода на български език 

на  текстове  от  класическата  сръбска  литература  и  два  едновременни  превода  на 

съвременни  сръбски  литературни  творби.  Този  подход  трябва  да  бъде  оценен  по 

достойнство, защото с него се избягва рискът, носен от традиционния анализ само на 

един превод, установеното езиково състояние да бъде погрешно обявено за меродавно 

за  съответния език.  Особено положително е при него,  че  той изследва  начините  за 

изразяване  на  даден  семантичен  инвариант  не  само  чрез  средствата  на  различни 



езикови  системи,  но  и  чрез  средствата  на  един  и  същ език.  Тези  вътрешноезикови 

съответствия  разкриват  семантични  специфики  на  отделните  граматически 

подкатегории  (на  отделните  глаголни  времена),  но  те  навлизат  и  в  един  съвсем 

неразработен  в  лингвистиката,  а  важен въпрос –  за  възможностите  на  една  и  съща 

извънезикова ситуация да бъде видяна по различни начини.  

Още в увода си И. Давитков откроява двете основни причини, предизвикващи 

преводните граматически трансформации – междуезиковата асиметрия и възможността 

една и съща ситуация да бъде представена по различен начин в превода.  Авторката 

съсредоточава  вниманието  си  върху  преводните  варианти,  които  показват 

несъответствие  между  двата  превода  на  един  и  същ  текст,  но  за  съжаление,  не 

обосновава  своя  избор  (а  той би могъл  да  бъде обоснован).  По-нататък  в  увода се 

представят избраните художествени текстове, а накрая се предлага кратък преглед на 

главите на дисертационния труд.

В първа глава, „Състояние на проблематиката в специализираната литература”, 

авторката  демонстрира  отлично  познаване  и  ориентиране  в  съществуващата  научна 

литература: руска, българска, сръбска, като търси системност и взаимно допълване на 

различните гледни точки в осветляването на въпроса,  а внася и добре обосновава и 

свои  адекватни  корекции  върху  тях.  Дисертантката  прави  преглед  на 

транслатологичната  литература,  най-напред – на руски автори,  насочили анализа  си 

към  славянски  език  (руския)  в  неговото  съотношение  с  неславянски  (английски/ 

френски).  След  това  се  насочва  към  трудовете,  посветени  на  славяно-славянския 

превод, както и на теоретични въпроси от теорията на превода, от български и сръбски 

автори.

В  следващ  раздел  от  първа  глава  дисертантката  представя  понятието  за 

трансформация (основно понятие в нейната разработка) в теорията на превода,  като 

откроява  неуеднаквеното  му  разбиране  у  различните  автори.  Представя  подробно 

съществуващите в литературата класификации на видовете преводни трансформации, 

като накрая  приема,  но с  известни,  при това  много добре аргументирани корекции, 

класификацията  на  И.  Ликоманова.  В  последната  точка  от  тази  глава  И.  Давитков 

представя  типология  на  граматическите  разминавания  между  сръбски  и  български 

език, изработена от нея по модела на Ив. Васева за отношението руски-български език, 

– най-напред набелязва тези случаи в граматиката на сръбския и българския език,  а 

после подкрепя тази типология с анализ на примери от корпуса си, в който изпъкват 

някои характерни проблеми при превода. Откроени са някои интересни явления – напр. 



преводното  съответствие  между  показателното  местоимение  „то”  на  сръбски  и 

българската  енклитика  „го”  (досега  не  е  отбелязвано  в  литературата),  за 

предпочитанието към вариантите „тоя, оня” в по-старите преводи на български, за по-

честата  поява  на  инфинитив  в  по-старите  сръбски  текстове,  както  и  за  липсата  на 

минало деепричастие в по-новите сръбски текстове. Тези наблюдения са интересни, но 

би  трябвало  да  се  откроят  по-решително.  Има  и  някои  погрешни  коментари  на 

проявите  на  езикова  асиметрия,  напр.  авторката  коригира  български  превод  по 

отношение на употребата на пълната/ кратката форма на притежателното местоимение 

(докато  в  българската  граматика  не  се  дефинират  някакви  определени  критерии  за 

тяхната употреба),  говори за наличие в сръбския език само на един личен модален 

глагол  –  морати  –  срещу  „безличния  трябва  и  по-рядко  срещания  личен  глагол 

трябвам” в българския език (всъщност,  на личния глагол  морати  от сръбския език 

съответства само безличният български глагол трябва, а личният глагол трябвам има 

за съответствие и сръбски личен глагол требати).

Поместването на тази по-обща типология в работата, посветена на перфекта, е 

успешно  аргументирано,  а  накрая  разделът  завършва  с  уместна  класификация  с 

практико-приложен  аспект,  която  разделя  набелязаните  граматични  разлики  в 

зависимост  от  влиянието  им  върху  процеса  на  превод.  Като  цяло,  разделът  за 

различните граматически аспекти на езиковата асиметрия дава по-широка база, върху 

която  след  това  се  откроява  конкретният  проблем  за  преводните  съответствия  на 

перфекта.

След накратко представената езикова асиметрия в граматическите системи на 

двата  езика  като  цяло,  във  втора  глава дисертантката  фокусира  вниманието  на 

читателите върху избраната за предмет на своето изследване област от тези системи – 

перфекта и неговото място сред другите минали времена в двата езика. В тази глава 

темата е осветлена чисто теоретично, с подробен преглед на литературата – най-напред 

за  сръбския  език.  Дисертантката  проявява  отново  впечатляваща  запознатост  и 

ориентираност  в  съществуващата  литература  от  сръбски  автори  по  въпроса,  като 

откроява най-важното в позициите на всеки цитиран автор и го съпоставя с гледището 

на останалите, а където трябва, изразява ясно и своята позиция по излаганото. След 

общия обзор авторката представя всяко минало време поотделно, отново задълбочено и 

систематизирано, а в края на всеки раздел за съответното време тя синтезира във вид на 

семантични компоненти набелязаните от всеки автор особености на съответното време. 

Така  откроени,  семантичните  елементи  й  служат  по-нататък  при  анализа  и 



съпоставката на значенията и употребата на съответното глаголно време в анализа на 

корпуса й. Добрата й ориентация позволява на дисертантката да откроява приносните 

моменти  у  всеки  автор.  Същият  модел  на  представяне  на  темпоралната  система  с 

миналите времена И. Давитков използва и за българския език, като отново, на фона на 

изявеното  разнообразие  от  гледни  точки,   прави  впечатление  доброто  владеене  на 

материята от страна на дисертантката. Положителна страна на работата представлява и 

постоянството, с което авторката прокарва в изследването си един и същи модел на 

системата  от  минали  времена,  който  дава  възможност  за  организираност  на 

наблюдаваната  картина  и  за  нейната  съпоставка  в  двата  езика,  включително  и  на 

откроените семантични и прагматични елементи на времената в сръбския и българския 

език. Отново, където трябва, Ивана Давитков дава и своята гледна точка, като това е 

особено  важно  при  определяне  характера  на  перфекта  в  българския  език  (за  да  се 

открои разликата  му със  сръбския,  формално  съвпадащ с  него).  Аз  също споделям 

мнението на авторката, че перфектът в българския език „не би могъл да се разглежда 

нито само като резултативна, нито само като неотносителна форма” (111 стр.).  В тази 

глава  бих  препоръчала на  авторката  да  уеднакви  отделни термини за  семантичните 

елементи  на  времената,  които  се  разминават  при  представяните  автори  (напр. 

„прекратеност”  и  „неконтинуативност”  би  трябвало  да  се  отнасят  за  една  и  съща 

особеност, но дисертантката ги изброява поотделно).

Същинската част на  изследването е поместена в  трета глава – „Предаване на 

сръбския перфект в преводи на български език”, която е разделена на две части според 

това дали става дума за разновременни или за едновременни преводи (според модела 

на И. Ликоманова). Задачите, които дисертантката си поставя конкретно в тази глава, са 

да се открои ролята на глаголното време в стилизирането на текста при превод, да се 

систематизират  преводните  варианти  на  сръбския  перфект  и  да  се  проследят  и 

систематизират  несъответствията  в  предаването  на  перфекта  в  различните  преводи. 

Дисертантката  подрежда  анализа  на  преводните  съответствия  според  тяхната 

честотност, като най-застъпени са съответствията с аорист и имперфект. Този факт е 

обоснован и като потвърждение на известно вече теоретично наблюдение.  Този вид 

преводни  съответствия  се  анализира  подробно  в  дисертацията  на  базата  на 

ексцерпирани примери, като най-често в примерите и двата преводни варианта, макар и 

различни,  са  възможни  и  граматически  коректни.  В  анализа  си  авторката  използва 

откроените  в  предишната,  теоретична  глава  семантични  компоненти,  образуващи 

значението  на  съответното  време.  Към  тези  компоненти  (континуативност, 



сведетелственост  и  т.н.)  в  отделни  примери  прави  впечатление  навлизането  на 

авторката в семантиката на глаголите, което е продиктувано от нуждата значението на 

дадено  изречение  да  се  възприема  като  комплекс  от  значения  на  различни езикови 

равнища, напр. често в значението на формата за дадено глаголно време трябва да се 

отчита  и  фазовото  значение  на  глагола,  семантичните  импликации  за  изразяваното 

действие,  свършеният/  несвършеният  вид  на  глагола  и  др.  В  много  от  случаите 

дисертантката  се  е  справила  успешно  с  тези  „компликации”.  От  примерите  й  се 

очертава  като  важен  и  още  един  фактор  с  влияние  върху  избора  на  аорист  или 

имперфекат -  таксисът в сложното изречение, който не е изтъкнат изрично (авторката 

просто изразява мимоходом наблюдение,  че  „най-често срещаните несъответствия в 

превода са в рамките на различни видове подчинени изречения”, 131 стр.). Разделът за 

всяка двойка преводни съответствия на сръбския перфект започва с кратък теоретичен 

увод. Такова е началото и на раздела за сегашно време като съответвие на имперфекта, 

при  което  в  примерите  това  е  по-конкретно  сегашно  историческо  време,  но  в 

теоретичния  увод  точно  тази  разновидност  на  презенса  не  се  споменава  (едва  по-

нататък  се  говори  за  него).  Анализите  на  примерите  и  от  тази  група  включват 

сполучливи  семантични,  включително  и  лексикалносемантични  анализи.  Авторката 

откроява стилистичната функция на сегашно историческо време, но също и важното за 

съпоставката на сръбски и български език обстоятелство, че в българския език това 

време е доста по-фреквентно за изразяване на минали събития, отколкото в сръбския 

език,  особено в определени жанрове (дисертантката отново би могла да открои по-

забележимо това съпоставително наблюдение). Макар че авторката изтъква в началото 

на главата ролята на по-широкия контекст за адекватно анализиране на примерите, в 

главата се срещат някои примери, където липсва тъкмо контекстът (напр. два примера 

на 139 стр., един на145 стр. и др.).

Анализите на доста от примерите съдържат интересни и ценни идеи (напр. на 

143, 144, 150 и др.), но при някои други авторката не прави адекватен коментар (146-

147, 147, 155, 158 стр. и др.), или пък в отделни случаи би могъл, но не се прави опит за 

обяснение или за обобщение.

След  подраздела  за  глаголните  времена  на  индикатива  като  преводни 

съответствия започва подразделът за ренаратива в тази функция. Авторката уверено си 

служи с термините и понятията от тази област, което говори, че тази сложна материя е 

добре усвоена. При разглеждането на пасива като преводен вариант авторката цитира 

Л. Лашкова, която е изтъкнала по-голямата фреквентност на пасивните конструкции в 



българския  в  сравнение  със  сръбския  език.  По-нататък  И.  Давитков  се  спира  и  на 

причастията  като  преводни еквиваленти  на  перфекта,  и  би  могла  самостоятелно  на 

направи същия извод,  а  именно  –  че  в  българския език причастните  обрати са  по-

фреквентни, отколкото в сръбския.

В  следващия  раздел  на  главата  И.  Давитков  се  спира  на  едновременните 

преводи,  като  отбелязва  тяхната  специфика  –  че  разликите  в  преводните  варианти 

говорят единствено за разлики в творческия подход, но не и за настъпили изменения в 

езика на превода. Авторката продължава да прилага същия метод на изследване, който 

я  довежда  до  открояване  и  на  някои  несрещани  досега  фактори  за  вариантност  в 

превода.  Така например, в превода на сръбския глагол  прокрстарио је  с българския 

кръстосваше авторката основателно открива възможност за изразяване на значението 

на сръбската представка про-, за която не може да бъде намерено подходящо преводно 

съответствие при българския глагол  кръстосвам  за образуване на глагол от свършен 

вид за означаване на продължително действие, чрез несвършения вид и имперфекта на 

българския глагол. С други думи, примери от този тип представят синонимията между 

словообразувателните  и  граматическите  средства.  Отново  откриваме  примери  на 

сполучливо  навлизане  в  семантиката  на  анализираните  глаголи,  което  откроява 

спецификата на миналото събитие, от какви ракурси може да бъде представено то, и 

което  представлява  трудна  и  неразработена  в  лингвистиката  област  (напр.  за 

взаимозаменяемостта в даден контекст на глаголите да достигна и идвам  в синтагмите 

шепотът достигна до него от прозореца и шепотът идваше от прозореца). В анализа 

си авторката понякога открива интересни случаи на влияние на таксисните отношения 

върху предаване на  семантичния инвариант с  различни варианти,  с  което набелязва 

перспективи за бъдещи изследвания. При анализа на ренаратива в българския превод 

И. Давитков с основание изтъква връзката на свидетелския/ несвидетелския изказ със 

стила на автора,  като коментира текст на Милорад Павич,  а препоръката й относно 

преводаческото решение в конкретния пример говори за опит в преводаческата дейност.

Понякога  коментарите й пропускат да отбележат някои интересни явления, за 

които  говори  материалът;  напр.  за  това,  че  в  изречение  с  темпорална  синтагма, 

означаваща приключил период, завършилата континуативност може да бъде изразена 

на български и с аорист, и с имперфект от глагол от несвършен вид (срв. в примера й: В 

нощта между четвъртък и петък не спах, мислех си... ~ В нощта между четвъртък и 

петък  не  спах,  мислих си  ...);  за  разликата  между  сръбския  и  българския  език  по 

отчитане  на  актуалността/неактуалността  на  резултата  (при  българския  перфект  и 



плусквамперфект),  която  в  сръбския език не  е  толкова  експлицитна (некада сам се 

заљубио ~ някога съм се влюбил/някога се бях влюбил).

Като цяло и тук, както и в предходния раздел, И. Давитков коментира примерите 

си освен като  лингвист,  също и като  преводач и  дава  свои предложения,  най-често 

основателни, за корекция на превода. От друга страна, прави впечатление сдържаният и 

коректен  тон  на  коментарите,  които  авторката  изразява  към  разглежданите 

преводачески решения, което е важно за едно научно съчинение.

Анализите на едновременните преводи завършват с  две прегледни таблици,  в 

които са обобщени получените преводни съответствия на сръбския перфект.  За да бъде 

основателна приетата в работата подялба на анализираните преводи на разновременни 

и  едновременни,  би  трябвало  анализът  на  тези  две  групи  да  завърши  с  някакви 

съпоставителни  изводи.  Дисертантката  отбелязва  единствено  липсата  на  една  от 

групите  преводни  несъответствия,  набелязани  при  разновременните  преводи,  в 

инвентара на едновременните преводи. Тази „пестеливост” при достигането до изводи 

относно посочената двудялба вероятно се дължи на действителна липса на някакви по-

съществени разлики, но липсата на разлики също е добре да се изведе като заключение 

от направените наблюдения.

В  последната  част  на  изследването,  изводите,  наблюденията  от  цялото 

изложение  получават  синтезиран  вид и  допринасят  за  приносната  и  познавателната 

стойност на разглежданата дисертация. В тях Ив. Давитков откроява взаимовръзката на 

морфологичните  трансформации  с  лексикалните  и  със  синтактичната  семантика. 

Отчита, че извършеният и представен анализ потвърждава изнесеното в началото на 

работата  предложение  класификацията,  съставена  от  И.  Ликоманова  (според  която 

преводните  трансформации  се  делят  на  факултативни  и  облигаторни),  да  бъде 

възприемана условно, като към нея се добави факторът на избираемост на конкретното 

преводно  средство,  свързан  със  субективната  позиция  на  преводача,  а  в  случая  с 

разглеждания сръбски перфект – с  по-голямата  конкретика на  българските времена. 

Изтъква се двойната асиметрия по отношение на глаголните времена в сръбския и в 

българския език – асиметрията, свързана с техните значения, употреба и фреквентност, 

и асиметрията, свързана с тяхното научно осветляване. В това отношение втората глава 

на  дисертацията  на  Ив.  Давитков  представлява  принос  към  синхронизирането  на 

становищата в сръбската и в българската граматика. 

Приносен  характер  има  и  установяването  и  систематизирането  в  групи  на 

преводните съответствия на сръбския перфект в българския език, което, от една страна, 



допринася,  както  всяко  задълбочено  съпоставително  изследване,  за  допълване  на 

научното отразяване на дадено езиково явление. От друга страна, то придава в най-

голяма степен приложен характер на дисертацията, защото предлага конкретна помощ 

на  бъдещите  преводачи,  които  се  сблъскват  с  перфекта,  а  и  изобщо  с  езиковата 

асиметрия.

Много  важно  е  обобщеното  изброяване  на  факторите,  които  влияят  върху 

преводаческия  избор  на  преводно  съответствие  за  перфекта  и  които  всъщност 

представляват обобщение на посочените в дисертацията семантични, прагматични и 

стилистични специфики на  това  глаголно време в  сръбския и  в  българския език.  В 

изводите си авторката изтъква като евентуална причина за по-малкия брой преводни 

несъответствия  при  едновременните  преводи  жанровата  принадлежност  на 

изследваните текстове (предимно от жанра на разказа), което би могла да оформи като 

извод за ролята на жанра при унифицирането/неунифицирането на езиковия израз.

Приносен  характер  придава  на  работата  и  открояването  на  разликата  в 

честотността на сегашно историческо време в двата разглеждани езика.

Дисертантката очертава напълно адекватно приносните моменти на работата си. 

Публикувала е пет статии по темата. Има богат преводачески опит, води упражнения по 

практически  български  и  сръбски  език,  както  и  по  теория  на  превода,  което  със 

сигурност е подпомогнало работата й по дисертацията.  Авторефератът представя по 

подобаващ начин дисертацията.

Като заключение към изнесеното в рецензията на дисертационния труд на И. 

Давитков изразявам убедено становището, че този труд притежава всички необходими 

качества, за да бъде присъдена на неговата авторка образователната и научна степен 

„доктор”.

8.04.2016 г. доц.д-р Димка Савова

София


