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На научното жури е представен труд с отлична теоретична конструкция, отлично 
съотношение  между  излагането  на  вече  съществуващата  теоретична  платформа  по 
набелязания изследователски обект  и  собственото изследване и интерпретация,  и  на 
последно място, но съвсем не и по значение – с висока приложна стойност, нещо по мое 
мнение твърде ценно с оглед на настъпилите през последните две десетилетия промени 
в представите за филологическата наука и нейния облик днес.

Като активен преводач от славянски езици и редактор на преводи от такива езици 
отдавна усещам необходимостта  от  издание,  което  да  опише подробно  проблемните 
полета при междуславянските преводи и особено между „екзотичния“ българския език, 
от една страна, и други единични славянски езици или останалите славянски езици в 
тяхната съвкупност, и да предложи похвати за справянето с тях. Разбира се, отделни 
статии  и  студии по  тази  проблематика  и  преводознание  има  немалко  в  българското 
езикознание и преводознание, а и в тези в други славянски страни (тук например бих 
споменала оригиналния сборник  Překládání  a  čeština,  1994,  2003,  под редакцията  на 
Злата Куфнерова, където откриваме редица съпоставки с български език на различни 
нива на преводаческия процес). Етапен принос към проблематиката у нас несъмнено е 
томът Славяно-славянският превод на Искра Ликоманова, който обаче по мое мнение се 
занимава  в  недостатъчна  степен  с  въпросите  именно  на  граматичната  асиметрия 
между  славянските  езици  и  по-конкретно  на  силната  граматична  асиметрия  между 
български,  от  една  страна,  и  другите  славянски  езици,  от  друга  страна.  И  тази 
монография  потвърждава  изказаното  от  дисертантката  наблюдение,  че 
транслатологичните  трудове  разглеждат  много  по-обстойно  лексикалните  преводни 
трансформации  (донякъде  и  синтактичните)  в  сравнение  с  граматичните.  Навярно 
причина  за  това  е  възгледът,  че  граматичните  трансформации  са  нещо  безусловно, 
нещо,  което  преводачът  неизбежно  трябва  да  приложи,  и  с  което  освен  това  би  се 



справил всеки, владеещ добре родния си език. За съжаление това обаче далеч не винаги 
е така.

Наблюденията  ми  върху  преводи  между  чешки  и  български  език  (в  двете 
посоки), както и върху преводи от руски и словашки език, сочат, че асиметрията между 
системите  на  глаголните  времена  в  действителност  създава  много  сериозни 
преводачески проблеми и почти не се срещат издадени преводи, демонстриращи изцяло 
удовлетворително  справяне  с  нея.  Въпросната  асиметрия  често  пъти  снижава 
качеството  на  превода,  макар  и  не  по  такъв  очебиен  начин  като  лексикалните 
буквализми например. Самата аз в преводаческата си практика неведнъж съм изпитвала 
колебания с кое именно българско глаголно време да предам унифицирания перфект в 
посочените  езици  (проблем,  който  със  сигурност  стои  и  пред  преводачите  от 
източнославянските  езици  и  полски  език).  Като  редактор  пък  наблюдавам  сред  по-
младите поколения преводачи и известно неумение да се борави свободно със сложните 
български  минали  глаголни  времена.  Ето  защо  приветствам  разработки  като 
дисертационния труд на И. Давитков, които ще ползват едновременно и теорията на 
междуславянските  преводи,  и  преводаческата  практика,  още  повече  когато  са  тъй 
прецизни  и  задълбочени.  Обръщам  специално  внимание  на  подглава  3  от  стр.  28 
нататък  –  „Типология  на  граматичните  разминавания  между  сръбския  и  българския 
език“.  Тук  е  направена  изчерпателна  и  точна  класификация  на  асиметричните 
граматични  категории  по  признаците  присъствие,  фреквентност  и  актуалност 
(неархаичност) само в единия или в двата разглеждани езика. Прегледът дава основание 
да  очакваме  бъдещи  публикации  и  по  преводното  трансформиране  на  някои  от 
упоменатите в него категории (например определеността, инфинитива, притежателните 
прилагателни и т. н.). 

Във встъпителните глави, обговарящи теоретичната база на работата, авторката е 
показала завидно познаване на теоретичната традиция, умение да се открои важното и 
мяра в избора и обема на резюмираните източници. Само на единични места виждам 
като че ли известна непрецизност в изказа, например на стр. 17: „… Гарбовски смята 
термина междуезикова асиметрия за по-удачен от трансформация…“ – но тук не става 
въпрос за синонимни термини, а за съвсем различни явления; нали трансформацията е 
именно инструмент за компенсиране на езиковата асиметрия?

С голяма вещина, осведоменост и точна мяра са разработени частите за научните 
постановки  за  системите  на  глаголните  времена  в  двата  разглеждани  езика  –  една 
иманентно  сложна  и  неизяснена  (по-точно  неизяснима)  с  окончателна  валидност 
проблематика. Обърнато е внимание и на редки, отмиращи и транспозитивни употреби. 
Ценна е по-специално частта за българския перфект,  както подчертава и авторката – 
предмет на множество дискусии, също „екзотичен“ в смисъл, че „е влязъл в основата на 
едно цяло наклонение – преизказното наклонение“ (а също и на умозаключителното). 
Независимо от  наличието на  всестранното изследване на  В.  Маровска  и  останалите 
приноси  към  тази  проблематика,  струва  ми  се,  компаративистично-славистичният 
поглед към нея би могъл да внесе допълнителна яснота и широта.



Ако се върнем към конкретната тема на изследването, интересното в случая е, че 
сръбският език разполага с все пак по-сложна система на миналите времена в сравнение 
с  езици  като  руски,  полски,  чешки  и  др.,  но  тъй  като  функционалността  им  не  е 
адекватна на  тази в  български,  преводачът българин вероятно е  по-скоро затруднен, 
отколкото  улеснен  при  предаването  им.  Независимо  че  авторката  се  занимава  по 
уговорка  само  с  трансформациите  на  сръбския  перфект,  тя  засяга  многократно  и 
проблематиката на останалите минали времена в сръбски.

Належаща и съответно ценна е интерпретацията на феномени като ренаратива и 
дубитатива в тяхната обвързаност с темпоралната система. Колкото и да е учудващо, 
българските  преводачи  от  славянски  езици  не  умеят  в  достатъчно  добра  степен  да 
боравят с тези категории, нито да се възползват от техните възможности, затова често ги 
заместват  с  нетемпорални  аналози,  повлияни  от  оригинала.  Обърнато  е  нужното 
задълбочено внимание и на глаголния вид и итеративността.

Струва  ми  се  важно,  че  дисертантката  обръща  внимание  и  на  сегашното 
историческо време. Тази граматична субституция според мен почти не е разглеждана в 
транслатологичните работи, а същевременно се наблюдава доста голяма асиметрия в 
употребата ѝ в БГ и останалите славянски езици, дори сръбски, както става ясно от 
труда. Мисля, че това е едно перспективно изследователско микрополе.

Важно е  включването на  „разновременни“ преводи,  защото и  концепциите за 
предаване на миналите времена се менят във времето, както и „гарнитурата преводачи“ 
от даден език, която в някои периоди е по-силна и подготвена, в други – не толкова. А 
сравняването  на  различни  преводи  на  един  и  същи  текст  е  добра  илюстрация  на 
субективния компонент в преводаческия процес, както и за гъвкавостта на този процес, 
за богатството от похвати при пресъздаването на една и съща изходна единица.

Същинското  изложение  във  втората  част  на  труда  напълно  потвърждава 
изказаното на стр. 36 заключение, че „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“. Като практик на превода от славянски езици би ми 
се искало впрочем в изложението да има и посочване, анализ и обобщение на типични 
грешки при предаване на разглежданото глаголно време във вече издадени преводи, 
каквито не вярвам авторката да не е срещала при работата си над текстовете.

Направи  ми  впечатление  отсъствието  в  библиографията  на  монографията  на 
Илияна Владова „Превод и време“, 1988 г. Независимо, че тя третира главно въпроса за 
историческата дистанция и/или историческата стилизация в оригинала и в превода и 
преди всичко лексикални и стилистични въпроси, предлага и ценни теоретични насоки, 
имащи  отношение  към  разглеждания  дисертационен  труд.  Л.  Андрейчин  е  цитиран 
богато, но бих прибавила за пълнота и кратката му статия „Преводът на руското минало 
време“ в сборника  Езикови проблеми на превода (славянски езици). В същия сборник 
има важна и твърде оригинална статия (за съжаление приложената в нея методика не бе 
доразвита впоследствие, а по мое мнение е твърде важна и за теорията, и за практиката 



на превода) и на Св. Иванчев „Количествен анализ на превода (при превод от чешки на 
български), където (стр. 82 и 83) са набелязани твърде важни наблюдения и аспекти, 
касаещи превода на единственото славянско минало време на български.

Бих отправила и един въпрос, повод за който ми даде преди време мнение на 
опитна редакторка, невладееща обаче славянски езици. Според нея българският аорист 
е изключително високо функционален и адаптивен и в голяма част от случаите може 
ефикасно  да  предаде  и  темпоралните  значения,  специфицирани  чрез  останалите 
български минали глаголни времена. Тоест, едва ли не, че по функционалност аористът 
се  равнява  на  л-овото  славянско  минало  време,  и  в  този  смисъл  сложните  минали 
времена би трябвало дори да се  чистят  от  българския език в негова полза.  Какво е 
мнението на дисертантката по този въпрос?

Изключително добро впечатление прави изрядният и прецизен български език, 
на който е написана работата, безупречна в правописно и стилистично отношение.

В заключение: За рецензиране на журито е представено несъмнено приносно и 
отлично  изпълнено  изследване,  изчерпващо  в  пълнота  зададените  в  уводната 
анализационни задачи и показващо висока креативност и способност за научен синтез. 
Ето защо, в съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния състав 
в  Република  България  и  Правилника  за  неговото  приложение  предлагам  с  пълна 
убеденост на членовете на уважаемото Научно жури да присъдят на докторант Ивана 
Давитков образователната и научна степен „доктор”.

София, 08.04.2016 г.

П.П.  Заявявам,  че  Авторефератът  адекватно  и  подробно  предава  съдържанието  на 
дисертационния труд.

Подпис: 

               /доц. д-р Анжелина Пенчева/


