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Увод 

Уводът аргументира необходимостта от дисертационен труд на избраната 

тематика и представя основните направления във възприетия за работата подход. Това 

е първото интегрално изследване на характера и тенденциите при рецепцията на 

италианската литература в превод на български език от Освобождението до 90-те 

години на ХХ век. През указания период в историята на България се наблюдават 

разнопосочни социополитически обрати, които в своята съвкупност осигуряват 

специфичен фон за проследяването на приема, който страната ни оказва на 

италианските литературни произведения. Това дава основание да се разглежда 

литературното присъствие на Италия у нас с повишен интерес, тъй като то е функция и 

проява на специфично културно общуване между две страни със сложна социо-

политическа съдба, еднакво разнообразна през представляващия интерес времеви 

отрязък. Така в неговите рамки условно се оформя следната периодизация: 

1) От Освобождението до Първата световна война; 

2) Годините между двете световни войни; 

3) От 9 септември 1944 г. до 1989 г.; 

4) От рухването на Берлинската стена до наши дни; последният период остава извън 

обхвата на изследването.   

В подобна панорама са неизбежни прибягванията до техническите средства, 

обичайни за анализа на преводната и критическата рецепция. Тази панорама няма 

претенциите за изчерпателност, а разчита на представителния характер на подбраните 

за анализ автори и заглавия. Много от тях се вписват в нормите на еталонната 

рецепция, защото навлизат в приемната култура с целия багаж от съпътстваща ги 

информация, която често ги изпреварва и подготвя почвата за възприемането им. 

Български превод обаче са получили също така и имена от редови регистър, които са 

обогатили приемната култура именно с неочаквания характер на своите приноси. Така 

стигаме до глобалния въпрос за превода като външна намеса в културните и 

обществени дебати на дадена национална територия. Едно от интересните заключения, 

които изпъкват в настоящия анализ, е, че присъствието на италианската литература в 

български превод не е преставало да намира пролуки в идеологическите бариери.  

В набора от италиански литературни произведения присъстват такива, които 

отлично илюстрират процеса на периодичната поява на нови преводни версии. Става 

видно, че в съкратени срокове качеството на предлагания превод на едно и също 

произведение еволюира видимо; също така се потвърждава хипотезата, че от определен 



момент нататък (моментът на достигнатата преводаческа зрялост и техника на 

национално ниво) конкуриращите се преводни версии в известна степен започват да 

пренасищат читателя и да задоволяват по-скоро потребността му от естетическо 

разнообразие, отколкото стремежа към предпазване от възможни грешки.  

Редица авторитетни имена сред преводачите от италиански език у нас застават 

на позицията, че постулатите на теорията на превода сякаш вървят паралелно с 

практиката и само понякога успяват да се пресекат с нея. В областта на преводите  (и 

тези от италиански го потвърждават) може да се твърди, че  стремежът през годините е 

все повече към формалната и смислова еквивалентност. Този стремеж води до 

категоричното повишаване на авторитета на преводния текст поради нарастващата 

възможност за лингвистична и фактологическа аргументация на предложените 

решения. Текстът на дисертационния труд не търси опорни точки в теорията на превода 

в хода на своето изложение, тъй като целите му са да помести избора, формата и успеха 

на преводните заглавия в рамката на културно-историческата ситуация на България, в 

рамката на поетапното израстване на литературните и идеологическите дебати в нея. 

От самото начало на историята на преводите от италиански у нас с тях са се  

занимавали личности, които са извоювали мястото си в нея както с практическите си 

постижения, така и с обуславящата ги подготвеност и ерудиция. Самите те интересни 

хора, преводачите нерядко са давали начален тласък на емблематични културни 

дискусии и са ставали причина за допълнителен интерес към конкретния продукт. 

Дисертационният труд отделя немалко внимание на тях и на тяхната симбиоза с 

предизвиканите литературни кипежи. 

Изборът на дългия период от Освобождението до 1989 г. е мотивиран както от 

липсата на интегрално проучване по въпроса, така и от относителната оскъдност на 

италианска литература в превод в неговото начало, което облекчава обема на 

разглежданата продукция в сравнение с тази от редица други езици. Тази продукция 

включва както съществени, така и не толкова значителни произведения, като 

вниманието към тях в работата невинаги е предопределено от важността им. Това 

означава, че ако един текст, който не се е оказал съществен в литературен план, но 

представлява куриозен или знаменателен преводачески казус, също е намерил място в 

настоящото изложение. Причината за спиране до 1989 година обаче е свързана с твърде 

многото нива на промяна и дори на разрив, които се наблюдават след 10 ноември както 

в обществено-политическите приоритети, така и в езика и новите видове насилие над 

него, а дори и в издателската политика и читателската ценностна система. 



Избраният за целта подход се изразява в равностойното акцентиране както върху 

литературния, така и върху социално-политическия или езиковия аспект там, където 

условия за това са налице. Когато става дума за рецепция и за литературно-исторически 

преглед, обхватът е по дефиниция широк и неизбежно включва лингвистичното, 

културологичното, традуктологичното. 

Особено по отношение на частта от материалите, които имат металитературен 

характер и коментират преведеното произведение, автора или преводача му, винаги е 

допустим факторът принуда, поръчковост, цензура или друг вид деформиращо 

влияние. Затова текстът се старае не да изправя изкривените перспективи, а да 

установи, доколкото е възможно, какъв е ъгълът им на изкривяване, когато го има. 

Анализът се развива в три основни направления: 

- Първото засяга емблематични имена в италианската литература – пример за този 

подход са текстовете за Данте Алигиери и Франческо Петрарка.  

- Второто тръгва от гледната точка на знаково име от преводаческата сфера – такъв е 

например случаят с Фани Попова-Мутафова.  

- Третото се концентрира в наблюдението на цялостната атмосфера в определени 

периоди от еволюцията на преводаческата практика - с главните действащи лица в тях, 

съпътстващите ги скандали и дискусии. Пример за такъв ъгъл е текстът „Дуел на 

преводачите”.  

 

1. Божественият италиански поет – ад за преводачите, рай за критиците 

Появата на преводите на Данте се причислява към проявите на т.нар. „ускорено 

развитие”, характеризиращо България в периода след Освобождението. Запълването на 

подобна силно забележима празнина в преводната ни литература е отчетено веднага 

като събитие и е посрещнато с внимание от интелектуалната общественост. През 1893 

г. в списание „Български преглед” започват да излизат песните от Дантевия „Ад” в 

превод на Константин Величков. През 1906 г. се стига до първото цялостно издание, 

като този превод остава най-коментираният, най-оспорваният и най-защитаваният от 

критиката независимо от последвалите го през годините версии. Критиците упрекват 

формалната страна на превода заради увеличения брой терцини, дължащ се на по-

многословния изказ, характерен за преводача; разменения ред на мисли и образи и т.н., 

като не пропускат да отчетат епохалния пробив, който делото на Величков прави в 

преводаческата традиция до момента в България.  



Глава 1 отбелязва и първата поява на терцини от „Ад” в христоматията на Вазов 

и Величков от 1884 г., като сравнява съвпадащите откъси с окончателния вид на 

превода на Величков. Констатираните значителни разминавания не само на формално 

ниво дават основание да се допусне възможността Иван Вазов да е авторът на този 

първи по хронология, макар и съвсем фрагментарен превод на Данте. В подкрепа на 

подобно предположение са и някои изложени подробности от възгледите на Вазов за 

преводаческата дейност по принцип, които доказват недостатъчното внимание, което 

той й посвещава.  

Скандална рецензия със заглавие „Дантевия „Ад” на български” излиза през 

1906 г. като отзвук от официалното публикуване на Величковия превод. В нея Кирил 

Христов прави съкрушителен разбор на превода чрез сравняване между италианския 

оригинал, стиховете на Величков и своя версия в проза, като според него това е най-

красноречивият подход в оценяването на превод. Колегиалната ревност получава 

своето обяснение през 1935 г., когато самият Кирил Христов публикува своята версия 

„Преизподня”. Неговата творческа интерпретация е силно индивидуална, с подчертан 

стремеж да съкращава изказа, да му придаде по-стегнат и експресивен характер. С 

някои свои непопулярни решения, включително избора на заглавие, тя не успява да 

предизвика очакваното одобрение на публика и критика. 

Ново издание на Данте се появява през 1921 г. с „Най-хубавото от Дантевия Ад” 

в превод на Б. Кейвански. Става дума за преразказ в проза, който доказва как 

действително липсата на изискването за мерена реч улеснява многократно точното 

предаване на смисъла, но нанася непоправими щети на художествения му заряд. През 

1937 г. „Адът” е преиздаден от „Ралица”, като за негов преводач от италиански този път 

е обявен Николай Вранчев. Към групата на преводачите, които не са предпочели 

мерената реч, ще прибавим и Христина Стоянова, която предлага на български език 

интересна компилация в три части. Това е адаптация под формата на приказка и тя 

съдържа както биографията на Данте, така и съвременни истории за честването на 

личността му от италианските деца. Този текст прави впечатление поради обилните 

цитати на Дантеви терцини – именно цитати, а не преразказ, и те не съвпадат с нито 

една от познатите дотогава преводни поетични версии. Това води до заключението, че 

Христина Стоянова може би е превела в мерена реч наличните в адаптирания текст 

рими. Качеството на направения превод е съизмерено чрез съпоставката на съвпадащи 

откъси на нейния превод с този на Милко Ралчев и Крум Пенев, като по този начин 

анализът подчертава първостепенното внимание, което отдава на превода в рима за 



сметка на прозаичните версии, които все пак също разглежда, когато са в пряк превод 

от италиански. Преводът на д-р Милко Ралчев е от 1947 г. и, макар и само на 12 песни, 

дава заявка за амбициозен подход с похвални резултати. Глава 1 съобщава за наличието 

на пълен превод на Комедията от Ралчев, който обаче така и не е бил публикуван и е 

бил изпреварен от по-нови преводни предложения. Сред тях са кратките откъси, дело 

на Атанас Драгиев за христоматията на Д. Б. Митов, както и версията на поета Крум 

Пенев от 1974 г., която се откроява с лекотата в удържането на ритъма на терцините, но 

в замяна на това издава подчертан вкус към подсилване на емоционалния заряд, както и 

притеснителна склонност към отдалечаване от оригинала.  

Анализът на преводните версии се редува с разглеждането на критическите 

отзвуци от присъствието на Дантевото творчество в българската културна панорама. 

Безспорната кулминация в него е появата на първия и до момента единствен цялостен 

превод на „Божествена комедия” през 1975 г. в резултат от труда на тандема Иван 

Иванов и Любен Любенов. Нейното превъзходство, потвърдено от редица авторитетни 

изследователи, се дължи на формалната адекватност и семантичното припокриване на 

оригинала и превода, което достига в тази версия най-висок процент успеваемост. Тя е 

илюстрирана в съпоставка с ключови пасажи из предишни преводи и на свой ред става 

повод за споменаването на ред обстоятелства в подкрепа на нестихващата актуалност у 

нас на въпросното произведение.  

В резултат от подробното разглеждане на последователността и качеството на 

Дантевите преводи на български език бива практически онагледено техническото 

съзряване на преводаческите практики, усъвършенстването на езиковите 

компетентности и амбициозният междукултурен диалог, за който преводите му у нас 

активно съдействат.  

 

2. Преводите на Кирил Христов и участието на индивидуалността 

В един период като този след Освобождението, в който подборът на 

превежданите заглавия далеч не е регулиран сектор, личността на Кирил Христов дава 

интересни поводи за търсене на аналогии и влияния. Важна предпоставка за тях е 

фактът, че Кирил Христов превежда  от повече от един език, както и че има собствена 

поетическа продукция. Неговият случай подкрепя хипотезата, че понякога се 

наблюдават неосъзнати сходства между характера на преводача и характера на 

творбата или автора, които той превежда. Стига, разбира се, той да има думата при 

избора им. Леопарди, Д’Анунцио, Ада Негри, Стекети, Петрарка и най-вече Данте са 



имена, чиито ценни външни стимули българската култура приема с активното негово 

посредничество.  

Ако се проследи през годините начинът, по който Христов застава до 

превежданите от него произведения, не може да не се забележи стремежът му да внесе 

във възприемането им елементи от собствената си индивидуалност. Особено 

атрактивен и обясним е този негов стремеж на младини, в дебютните години на изявите 

му. Когато Кирил Христов превежда от италиански „Последните дни на Якопо Ортис” 

от Уго Фосколо, той е едва на 22 години. Начинът, по който той съдейства за 

популяризирането на преведеното от него произведение, дава представа за 

целенасочена стратегия да лансира конкретно свое творческо пристрастие, за да се 

идентифицира с него. Независимо от актуалните за епохата практики е видно, че 

начинаещият преводач Кирил Христов има вкус към персонализирането на преводния 

текст, към придаването на колорит и оригиналност.  

Доколко изборът на „Последните дни на Якопо Ортис” като произведение на 

Италианския романтизъм би могъл да се стори анахроничен, е интересен въпрос в 

светлината на факта, че само две години по-късно книгата претърпява у нас второ и 

трето издание. Отзвукът от нея категорично издава попадение в центъра на 

читателските потребности; бихме могли да я ситуираме във времето няколко години 

след появата на „Под игото” през 1894 г.  

В случая с Кирил Христов има цял списък от възможни влияния, които могат да 

се търсят в хода на творческото му развитие, и сред тях делът на италианското е висок.  

Случаят с Уго Фосколо показва как един преводен текст може да бъде използван за 

вместване на преводача в определен литературен и интерпретативен контекст, как 

личността му може да въздейства върху читателите и тяхната оценка на книгата. 

Противно на съвременното схващане, че преводачът трябва да е невидим, българската 

история на Якопо Ортис илюстрира обратния случай на яркото преводаческо 

присъствие.  

На лирическата арена предизвикателствата, свързани с Уго Фосколо, се поемат 

години по-късно, през 40-те от Милко Ралчев и през 70-те от Драгомир Петров. Глава 2 

доразвива прегледа на представянето на този автор у нас. 

Книгата на Милко Ралчев представлява студия върху Уго Фосколо без 

съдържателни ограничения. Преведените в нея стихотворения служат по-скоро за 

илюстриране на теоретичните разсъждения на Ралчев, в които впрочем той винаги е 

бил изключително професионален и стойностен. Фосколо е сред многобройните 



автори, за които Ралчев е публикувал сериозни критически текстове. Студията предлага 

превод на прочути стихотворения от Фосколо, които са признати за по-добрите плодове 

на неговия гений дори от въодушевения му преводач в проза Кирил Христов. Фактът, 

че българският читател вече познава „Последните дни на Якопо Ортис”, е използван за 

въвеждането на поемата „Гробниците”, която е представена като крачка напред спрямо 

романа, защото надгражда неговите песимистични послания. В анализа си Ралчев 

говори за Фосколо като за нетипичен представител на поетическата общност на своето 

време, белязана в Европа от Романтизма. Всъщност нетипичността на Фосколо като 

представител на Италианския романтизъм е загатната и в другия сериозен анализ на 

неговото творчество, направен от преводача Драгомир Петров във второто и засега 

последно издание на негова поезия. Съвпаденията в преводаческия избор на двамата 

италианисти дават основания за съпоставителния анализ, предложен в тази глава от 

труда.  При сравнението между двата превода първата отлика, която изпъква в  по-

модерния подход на Драгомир Петров, е стремежът да се постигне максимална точност 

спрямо формалните параметри на оригинала. Петров се стреми на практика да онагледи 

неокласическото звучене, за което говорят и двамата преводачи.  

Ако обърнем внимание на критическите сфери на интерес у двамата преводачи, 

ще ни направи впечатление как при тълкуването на Фосколо Ралчев търси опора в 

доктринални течения или идеологечески обагрена естетика. При Драгомир Петров 

гледната точка е по-интровертна, по-индивидуалистична, като тя го стимулира да 

разпознае не по-малко стойностни аспекти от поетическия мир на италианския творец, 

които показват смисъла от дистанцирания прочит, набавящ модерни щрихи към 

класическото.  

Българските преводи на Уго Фосколо са отличен пример за пасивно и активно 

взаимодействие с индивидуалността на преводача. Като пасивно може да се определи 

то в случая с Кирил Христов, когато именно неговият отпечатък е решаващ за 

цялостния облик на преведената творба, за приема й у нас чрез неговото 

посредничество. В следващите етапи същността на превежданите текстове взема превес 

със своята специфика, налага професионални практики, тя е центърът на 

преводаческото внимание и предопределя коментарите за преводаческия успех.  

 

 

 

 



3. Франческо Петрарка – прочити и преводи 

Творчеството на Петрарка е пример за тема, разглеждането на която би 

изглеждало значително по-различно, ако надхвърляше рамките на предварително 

зададения период. В България сонетите за Лаура се радват на няколко преводни 

варианта, публикувани на относително равномерни интервали от време. Интересът към 

тях е постоянен, без да е стихиен, но те така и не попадат в центъра на разпалени 

идейно-естетически полемики. Любопитно е и обстоятелството, че двама именити 

български поети, занимавали се с превод на Петрарка – Константин Величков и Кирил 

Христов, сами остават като че ли в сянка на фона на българския литературен живот и 

нещо повече – дори изпадат в конфликт помежду си. Сонетите, преведени от Величков, 

са общо 14. Три от тях действително излизат първи през 1888 г. в „Библиотека Свети 

Климент”,  като с минимални корекции биват включени по-късно, през 1899 г., в 

„Цариградски сонети” на Константин Величков като обособен раздел с името „Сонети 

от Петрарка”. Тези преводи се превръщат в едно от многото основания за Величков да 

се говори като за „първия български италианист”.  

Преводите на Величков независимо от редица отправени от критиката забележки 

имат качествата на една образна, картинна поезия, предадена с богата творческа 

фантазия. Кирил Христов също дава своя принос в опознаването на класика от страна 

на българската публика, макар и едва с няколко преведени сонета. През 1934 г. 

Николай Вранчев превежда 79 сонета на Петрарка под заглавието „Сонети за Лаура”, с 

което значително обогатява представата за него на българската аудитория. В 

преводаческия му подход се наблюдава тенденция към запазване на оригиналния изказ, 

близост до авторовата образност. На фона на тези преводни появи глава 3 прави 

преглед и на критическия отзвук от творчеството на Петрарка, както и разбор на някои 

преводачески решения. Споменати са приносът на Боян Дановски, изказванията на 

Слави Боянов, Николай Вранчев, Радко Трифонов, Жорж Нурижан.  

Цял авторски колектив дава живот на следващия превод на Петрарка. Атанас 

Драгиев, Драгомир Петров и Стефан Петров публикуват през 1959 г. „Сонети за живота 

и смъртта на Мадона Лаура”. Почти двойно повече спрямо последното издание (153), 

те са интересна комбинация от три преводачески стила в общо издателско начинание. 

Издържано в съзвучие с изискванията на момента, то съдържа само дребни епизодични 

грапавини. На фона на неговия анализ са изтъкнати дебатите относно личността на 

Мадона Лаура, както и вниманието към факта, че Петрарка написва „Канцониере” на 

италиански, а не на латински език. Най-пълният превод на Петрарка в рамките на 



разглеждания период, „Лавър”, излиза през 1985 г. от перото на Стефан Петров, който 

самостоятелно превежда 141 сонета, 9 канцони, 7 секстини, 6 балади и 4 мадригала. 

Съкратен вариант на неговите преводи (135) излиза и през 1994 г. При него стиховете 

достигат естествено до най-съвременното си звучене. Роля за това има вероятно вкусът 

на Петров към избора на експресивни и въздействащи преводни варианти със силно 

модерен облик. 

Предвидимо и логично би било влиянието на Франческо Петрарка върху 

авторската поезия на неговите преводачи. Такова обаче не е констатирано в диахронен 

план у никой от занимавалите се с него лирици. В национален мащаб за течение от 

негови последователи вероятно е пресилено да се говори; дори Вазов е познавал 

неговата поезия чрез посредничеството на руския език. Независимо от това в по-ново 

време не липсват аналогии със стила на Петрарка (напр. П. Зарев открива влиянието му 

в сонетните венци на В. Марковски). Най-неочаквано петраркизмът се споменава и от 

Драгомир Петров по повод романа „Антихрист” от Емилиян Станев. Той прави 

аналогия между любовта на Еньо към дъщерята на цар Иван-Александър, от една 

страна, и Дантевото обожание към Беатриче, от друга, мотивирайки забелязаните от 

него допирни точки. В своята съвкупност въпреки късното си появяване на български 

език стиховете на поета, създал една от най-знаменитите поетични двойки в световната 

литература, имат в България интересна и  богата история. Те също, както и преводите 

на Данте, са част от процеса на попълване на съществени празноти от европейския 

културен трансфер към националната българска култура. Петрарка е и сред малкото 

разгледани автори, останали незасегнати от идеологизиращите интерпретации, които 

трудът установява в преобладаващата част от рецепцията на италиански литературни 

творби. 

 

4. Габриеле д’Анунцио на български език: специалните ефекти от едно 

литературно присъствие 

В редиците на италианските писатели, гастролирали в България дори до ден 

днешен, трудно може да се открие друг представител, чиято извънлитературна дейност 

да е била до такава степен център и проводник на вниманието към него. Това се случва 

в резултат от целенасочена стратегия от страна на самия писател. В неговия случай 

може много да се говори за политика, защото тя определя редица негови ходове 

особено в по-късните периоди; но още преди да се заговори за политика в тесен смисъл, 

текстът оформя заключението, че Габриеле д’Анунцио илюстрира включително и пред 



сравнително неопитната българска публика ефектите от друг вид политика – тази на 

поведението, на гръмкото присъствие на обществената сцена.  

Когато се правят опити за паралели между фигурата на Д’Анунцио и евентуални 

български автори, преобладава сравнението с Кирил Христов. Факт е, че и до ден 

днешен критици като Алберт Бенбасат например откриват допирни точки между 

двамата не само заради еротичните елементи, но и заради стремежа им да творят 

живота си като литературно произведение. Именно това припокриване и 

авантюристичният ореол около името на Д’Анунцио ще му спечелят правото да 

фигурира в литературни справочници у нас като особено популярен сред младежта към 

края на първото десетилетие на новия век. 

След края на войната идва началото на бум в публикуването на нови негови 

преводи като например сборника „Лодкар и други разкази”. Очевидна е готовността да 

бъде формулирана и на родна почва неизбежната констатация за една от най-

съществените характеристики на перото на италианския автор: не съдържанието, а 

формата. Съзнанието за тази характеристика подготвя новите преводачи за един по-

зрял и адекватен подход, който се очертава като подходящ за целта, а именно 

стремежът да бъде предадена словесната показност на Д’Анунцио. При един 

традиционно по-стегнат и ергономичен изказ като българския това за редица негови 

преводачи е означавало да предозират на места плътността на текста – често с доста 

успешни резултати. 

Обратното явление обаче при преводите на Д’Анунцио е по-често. Обедняването 

на изказа, съкращаването на изречения е преобладаваща практика както в повечето 

разкази, така и в преведените романи на Д’Анунцио. Подобни разминавания  

аргументират впечатлението, че превеждането на Д’Анунцио налага необходимост от 

преводачески ескперименти, от преводаческа свобода, най-често под формата на 

добавени лексикални елементи, но не само. За разлика от авторите, при които 

трудностите са предизвикани от проблемно търсене на точен еквивалент, при този 

автор мерилото за преводаческа успеваемост е степента на тълкувателна адекватност. 

Именно тя би оправдала заобиколните и по-многословни пътища при предаването на 

авторовото послание; именно тя изисква като начало поне да няма загуби от образното 

и лексикалното пълнокръвие на страниците на Д’Анунцио. 

През 1918 г. излиза първият превод на романа „Наслаждение”, дело на Д. Хр. 

Максимов. Първото, което си заслужава да се отбележи, е, че въпреки звездния статут 

на своя автор този роман е чакал 29 години своя превод. Преводът има безспорни 



достойнства, както и специфики. На места той накъсва дълги изречения, пропуска, има 

тенденция леко да опростява претрупания и помпозен стил на оригинала.  

Сходна е съдбата на другия преведен роман от Габриеле д’Анунцио, „Невинна 

жертва”. Закъснял с 28 години, той се появява с леко променено заглавие спрямо 

оригиналното „Невинният”. 

Милко Ралчев е сред критиците, които предлагат оценка за личността на 

Д’Анунцио, без непременно да я пречупват през политическото. На фона на това  

ефектните акции на Д’Анунцио на военното поприще, политическите му позиции, 

контузиите, дълговете, връзката с най-нашумялата театрална актриса на момента 

Елеонора Дузе, всичко това постепенно измества акцента от строго литературната му 

продукция към една зрелищна и оригинална форма на многостранен пиар, която в 

крайна сметка ще подкопае литературния му авторитет в очите на редица анализатори 

на дългосрочните ефекти от неговото присъствие. След 1944 г. тази нагласа 

допълнително се натоварва с тенденциозност, тъй като критиката не пропуска да 

отбележи свързаността на личността на Д’Анунцио с фашистката идеология. 

Като цяло присъствието на италианския писател в дебатите на българската 

културна общественост неизбежно дължи своята честота повече на извънлитературни 

обстоятелства. Д’Анунцио успява да проникне през конюнктурния филтър на няколко 

различни политически периода в България, като това проникване е по-пълноценно на 

ниво личност, а не на ниво текстове. Самите текстове не могат да се оплачат от липса 

на внимание както от страна на преводаческата гилдия, така и от страна на публиката. 

Тя обаче – българската публика – както видяхме, още в много ранен етап дава 

доказателства за зряло тълкуване на литературната тежест на Д’Анунцио. И макар 

преводите често да са ощетявали неговата формална пищност, показния разкош на 

словото, което е най-силното му оръжие, у нас посланието на неговото присъствие е 

проследено внимателно и без заслепение от специални ефекти.  

 

5. Преводът на Марио Мариани, или български прочити на италианската 

„Лолита” 

Глава 5 от дисертационния труд е посветена на скандала, предизвикан от 

публикуването у нас на сборника разкази „Юношки” от Марио Мариани през 1921 г. 

Книгата предизвиква скандал още след излизането си в Италия, като е преиздадена в 

цензуриран вид и в този вид се появява през 1921 г.  в превод на български език от Боян 



Дановски. Този сюжет получава неочаквано развитие на наша територия, защото у нас 

преводът е направо иззет от продажба. 

Трудно е да се прецени в качеството си на какъв Марио Мариани получава 

правото да фигурира в списъците на преводната литература у нас. Наричат го анархист, 

комунист, феминист, антифашист. През 1933 г. Тодор Боров го нарежда заедно с Мигел 

де Унамуно сред малкото западноевропейски писатели общественици, заслужаващи 

споменаване. Напълно навременната поява на сборника у нас подхранва дебатите 

относно въпроса къде минава границата между порнографията и изкуството.  

Последвалите у нас реакции след конфискуването на българската версия  дават 

основание да се обобщи, че на фона на своеобразния бум от еротични теми в 

българската и европейската литература, за който не липсват констатации, и в тези 

ранни години българската общественост не може да бъде обвинена в целомъдрена 

селекция на дискутираните теми.  Ценно свидетелство за това предлага статията във в-к 

„Напред” „Порнография или изкуство”, посветена най-вече на заповедта на 

Министерството на народната просвета да бъде конфискуван преводът на Марио 

Мариани. Статията проблематизира конкретен аспект от скандала: не съдържанието на 

забранения текст, а факта на неговото забраняване. В подобен дух е и  рецензията на д-

р Стефан Младенов в сп. „Листопад” от същата година, която не внушава 

нравоучителни постулати, а се придържа към изискванията за художествена стойност.  

Наред с отзвука от превода глава 5 прави преглед на неговите специфики и 

подхода на Боян Дановски, като откроява не само някои разминавания, но и цялостната 

преводаческа адекватност на Дановски, както и различията спрямо следващи издания 

на книгата в оригинал. В резултат от това е очевидно, че българската публика от 20-те 

години притежава зрелостта да посрещне този литературен скандал с морални и 

юридически примеси, причинен от факта, че героинята на цензурирания разказ от М. 

Мариани е с година по-малка от Лолита на Набоков. Показателно е също и че този 

скандален литературен казус се мултиплицира на българска почва почти незабавно 

благодарение на бързата реакция на преводача Боян Дановски.  

Сравнението с „Лолита” не се отнася за литературните качества на двете творби, 

а по-скоро до съпътстващия ги багаж от обстоятелства, свързани с провокацията им 

към благоприличието. Благодарение на този превод може да се достигне до 

заключението, че през 1921 г. българската интелигенция демонстрира висок праг на 

нетърпимост към тесногръдието и цензурата, като се бори за правото си да прецени 

лично кое изкуство е стойностно и кое – не. 



6. Книжовното пребиваване на Мусолини в България: два полюса 

В периода на възход и доминиране на идеологията на Бенито Мусолини в 

Италия популярността на страната и събитията от нейния обществен и културен живот 

в чужбина добиват мощен тласък. От гледна точка на една приемаща култура – тази на 

държава като България – подобен стимул може да се смята за допълнителен фактор в 

„естествения подбор” на външни влияния, които оказват въздействие върху вътрешните 

културни и социални процеси.  Полемиките около фигурата на Мусолини всъщност са 

най-малко литературни, но въпреки това тя заслужава да намери място в обзора на 

литературните взаимодействия между двете страни поне по две причини. 

Първата е свързана с вълната от моди в литературата, изкуствата и дори 

публичното говорене, която съпровожда възхода на Мусолини. Втората причина за 

нуждата от подробно разглеждане на този въпрос е фактът, че явлението Мусолини и 

съпътстващите го за България дебати са съществен катализатор за езикови и културни 

трансформации. По отношение на езика се имат предвид силно завишената му 

идеологизация и бързите промени в емоционалния и смислов заряд на редица актуални 

и тепърва оформящи се понятия като тоталитаризъм, диктатура, 

национализъм/фашизъм, сила, раса, класа, нация и т.н. Интерес представлява  подборът 

на коментираните събития, избирателното оценяване на преимущества и недостатъци, 

количеството и ритмичността на коментарите, които намират – най-общо казано – 

литературно, книжовно поле за изява. Един от важните моменти при подобна 

равносметка е констатацията от коя страна на избрания от нас условен времеви вододел 

на фашисткия апогей ще се преброят повече противоречащи си мнения, къде 

плурализмът ще е по-голям или пък ще се окаже, че липсва. И най-важното: какви нови 

практики на писане, каква тенденция налага новата вълна от преводна литература и 

нейната идеологическа обагреност.  

Преди нея италианското присъствие в литературата и най-вече в периодичния 

печат е по-сдържано. Италия, освен с преводите на художествена литература, фигурира 

като че ли предимно като източник на добри практики в определени сфери като 

юридическата или тази на инфраструктурата. В началото на 20-те години у нас 

политическите процеси в Италия започват да се отразяват с нарастваща честота и 

своевременност.  

През 20-те години се отбелязва и растеж в броя на българите, които получават 

висше образование в Италия. Сред тях са Милко Ралчев (философия и литература), 

Иван Дуйчев (архивистика, византийска история и филология), д-р Стефан Караджов 



(социални науки), Александър Карпаров (медицина и драматургия), Наум Чилев 

(философия и литература), Боян Дановски (музика и инженерство), Богдана Стайкова 

(история на изкуството), които се превръщат в активни посредници на контактите на 

България както с италианската литература, така и с обществения живот наред със 

силното поколение преводачи и критици, с които дисертационният труд подробно се 

занимава. Глава 6 прави преглед на някои от образователните центрове, средища на 

италианската култура – италианските училища в София, Пловдив, Бургас. Успоредно с 

това текстът проследява постепенното нарастване на политическата популярност на 

Мусолини у нас, която води до извънполитически ракурси на литературното и 

медийното му присъствие. Още преди да стане дума за преводите на негови 

произведения, се обръща внимание на интересна тенденция в писането за режима на 

Мусолини. Тя се изгражда от онези български анализатори, които търсят философските 

и идеологическите основания за неговата поява. Сред тях са Драгомир Люлинов, 

Александър Сталийски, Цеко Торбов, акад. Тодор Павлов, Димо Казасов. 

През 30-те години се слага началото на литературните гастроли на Мусолини в 

превод на български език. От историческия роман „Фаворитката на кардинала” се 

преминава към по-тясно специализирани текстове като „Чужди свидетелства за 

италианската война” и най-вече „Учението на фашизма”, което с двата превода на 

Александър Филипов е обект на особено внимание от страна на дисертационния труд, 

защото дава основания за красноречиви паралели между двете версии и изводи от 

лексикален и терминологичен характер. Двата превода изпълняват достатъчно успешно 

своята роля да извършат един доктринален, а не литературен трансфер – все пак не 

става дума за литература. Стремежът на втората версия да е по-адаптираща, да 

преодолее изкушението от сходното звучене на чуждицата, я води до решения като 

схващане вм. концепция, учение вм. доктрина, искания вм. ривендикации, набор вм. 

лева, някои от които безспорно са крачка напред спрямо предишния вариант. Рисковано 

е обаче в текст на Мусолини нация да се преведе като народ, както и демографски като 

народностен, а такива разминавания двата превода предлагат не в резултат на промени 

в оригинала. Безспорни са ползите дори само на традуктологично ниво от подобна 

лексикална съпоставка. 

Издателският интерес към авторските произведения на Мусолини продължава 

през 1938 г. с „Моят боен дневник”. Малка библиографска мистерия е брошурата 

„Освобождението на Дуче”, която излиза в София през 1943 г. без посочено 

издателство, автор и преводач. Става дума за актуално четиво, което в детайли описва 



акцията, извършена от кап. Скорцени, за освобождението на Мусолини, задържан от 

правителството на Бадолио. Идеята за сила в управлението, за силната личност начело 

на държавната машина прави тази дума модерна и концептуална в този така 

идеологизиран контекст. Текстовете на Мусолини поначало са източник на размисли 

около употребата и заряда на преразгледани в светлината на новата идеология термини. 

Ако хвалебствената реторика в подкрепа на Мусолини е звучала пресилено за 

някои, след възцаряването на социалистическата власт в България те са получили 

достоен реванш. На фона на това повече или по-малко явно не спира да се усеща 

внимание и симпатия към народа и страната – нещо, което впрочем ще установим като 

неизменно у огромното мнозинство от пишещите за Италия независимо от всичките 

обрати в политическата конюнктура, които съпътстват двустранните отношения. 

Промяната в трактовката на социално-политическите събития преди и след 9 

септември 1944 г. намира интересно отражение в сведенията за профашистките 

настроения на Стоян Михайловски. Текстът прави опит не толкова да даде отговор на 

въпроса за реалните виждания на писателя, колкото да съпостави противоположните 

интерпретации на неговите позиции, които недвусмислено издават тенденциозност. 

Очевидно е, че по темата за популярността на Мусолини в българската 

издателска практика и периодичен печат културните и литературните не са първи в 

списъка от възможните аспекти. Разглеждането им обаче спомага не само за анализа на 

другите, но и ориентира не-съвременниците в печатната фактология, която от 

разстоянието на годините би могла да претърпи нови, по-неограничавани 

интерпретации. За рецепцията на италианската литература и култура времето на 

Мусолини оказва изключително интересно влияние. На ниво идеологеми, обществено-

политически дебати и език това време отключва процеси на вътрешнодържавно и 

европейско съзряване. Както става видно, България в редица отношения е била част от 

тях.  

 

7. Енрико Дамиани и Милко Ралчев: дуел на преводачите 

Трийсетте години на XX век бележат бум в историята на италианско-

българските културни взаимодействия. Това личи не само от количеството преведена 

литература, но и от превръщането й в тема на разпалени езикови и литературни дебати. 

Глава 7 си поставя за цел да илюстрира значимостта на тези дебати и водещата роля на 

фигурата на преводача за формирането на професионални и етични критерии, както и 

за лансирането на резултатите от труда му в общественото пространство. За тази цел е 



подбрана историята на емблематичния разрив между именития българист Енрико 

Дамиани и продуктивния критик и преводач Милко Ралчев. Повод за това е първият 

превод на италиански език на поезията на Христо Ботев. Преводът е направен от 

Джузепе Донини и Милко Ралчев през 1926 г., а рецензия за него излиза през 1932 г. от 

М. Ралчев, който подчертава достойнствата на резултата и изказва огорчение от слабата 

му популярност. В замяна на това той отправя нападки към главния редактор на 

стартиралото през 1930 г. „Итало-българско списание” Енрико Дамиани, чийто екип е 

напуснал малко преди това. По думите му утвърденото име на Дамиани ползва 

активите на влиятелните контакти на италианския българист и трупа незаслужено 

признание благодарение на тях.  

Скандалът се разраства с участието на тематично ангажирани лица и довежда до 

намесата на прекия засегнат, която го кара да влезе в подробности относно качеството 

и съществото на обсъждания превод. Глава 7 подробно разглежда аргументите на 

критика, като не само набавя контекст на първата поява на Ботевия превод на 

италиански език, но и същевременно създава представа за битуващите през 30-те 

години преводачески практики в поезията и най-вече за италиано-българските 

гилдийни взаимоотношения през призмата на конкретен казус. Тези взаимоотношения 

включват и личния елемент при подхода на съответния критик, като възможността за 

сравнение е предоставена чрез информацията за анализа, който Дамиани прави на 

превод от Фани Попова-Мутафова.  

Отвъд картината на междуличностната престрелка случаят говори красноречиво 

за сериозното място, което подобни базирани на преводаческата дейност дебати 

успяват да й извоюват; не на последно място тези дебати легитимират авторитета на 

преводачите като влиятелни публични личности. Този случай е показателен също за 

наличието на културна дискусия около дейността на фигурите, които се занимават с 

италиански език в България и с български в Италия в този период. Освен това той 

произтича и се подхранва от очевидния обществен интерес, който съпровожда 

италиано-българските литературни връзки. В частност са важни критическите 

аргументи, които оценяват нивата на компетентност и професионализъм в 

преводаческия бранш. На фона на този браншови скандал стават ясни процесите на 

оформяне на сериозно поколение български италианисти, което полага основите на 

школа в областта на превода. 

 

 



8. Италия в житейския атлас на Фани Попова-Мутафова 

В своята творческа активност още от най-ранните й етапи Фани Попова има 

изяви както на писателския, така и на публицистичния и преводаческия фронт, и то в 

един исторически контекст, в който тя се чувства напълно в свои води. Много рано тя 

изпробва сили в превода на сериозни текстове. Знаково нейно постижение е романът 

„Изключена” от набиращия популярност Луиджи Пирандело през 1929 г., като след пет 

години Мутафова ще може да се похвали, че е превеждала Нобелов лауреат. 

Преводаческата й техника свидетелства на първо място за доброто познаване на 

италианската действителност чрез бележките под линия, както и за способността да 

съхрани специфичния за Пирандело живописен, експресивен език, да предаде 

адекватно разговорните реплики, да борави умело с българските преизказни форми.  

Независимо от това сериозно преводаческо предизвикателство през 1929 г. тя 

вече има в актива си превод на нобелист. Става дума за Грация Деледа и нейния роман 

„Елиас Портолу”, към който преводачката е подходила с характерния за нея 

педантизъм и изобилие от обяснителни бележки. Прави впечатление, че романите на 

Грация Деледа независимо от преводача им са съпроводени с коментари както за 

аналогията между описваната в книгите действителност и българската ситуация, така и 

за расовите специфики на авторката и героите й. В потвърждение на интереса към 

самобитната сардинска писателка през 1931 г. Мутафова предлага у нас превода на 

романа „Старецът от планината”. Редно е да се отчете силно изпъстреният с диалектни 

мотиви език на Грация Деледа, който е преведен дори в случаите на традиционни 

молитви и други фолклорни елементи, когато това е истинско предизвикателство. С 

диалекта и прилежащите към него тълкувания преводачката се е справила принципно 

по-успешно, отколкото с някои по-книжовни идиоматични изрази.  

Друго важно италианско име в преводаческата биография на Фани Попова е 

Джовани Верга. Важно свидетелство за компетентността й по отношение на 

превеждания от нея автор е дадено в писмо до нея от Луиджи Салвини, който й отдава 

признание включително като теоретична негова анализаторка. Фани Попова запознава 

българската публика с важни бъдещи театрални и киносюжети: в неин превод е 

„Вълчицата”, както и текстът на Карло Голдони „Гостилничарката”, който се превръща 

в събитие от афиша на Народния театър през 1932 г. със заглавието „Мирандолина”. 

Фани Попова активно участва в актуалната за времето обществена дискусия за 

ролята на жената, за феминистичните крайности в нейното третиране, за 

идеологическата мотивация при разглеждането на въпроса. Възгледите на писателката 



са по-скоро консервативни, тъй като тя поставя на първо място традиционното 

призвание на жената да бъде съпруга и майка. Така вероятно е лесно обясним изборът 

на романа „Професия съпруга” от Лучо д’Амбра, който тя превежда през 1947 г. за 

поредицата „Библиотека знаменити романи”, като несъмнено се подчинява и на 

вкусовете на епохата. В превода се забелязват някои грапавини, дължащи се вероятно 

на неузрелите още процеси на лексикално междуезиково проникване. При всички 

случаи книгата е уникален наръчник за разчитане на поведенчески модели от онова 

време, а нейният превод, както и всички преводи на Фани Попова-Мутафова, съставят 

образа на една съвестна и компетентна познавачка на оригиналния и на своя роден 

език.  

Сред ценните свидетелства от архива на Фани Попова-Мутафова, сред които 

изписани на машина или на ръка чернови на документи, свързани с преводите й, от 

особено значение е черновата на писмо от страница и половина със заглавие „Мнение 

за превода на „Гепардът” от Джузепе ди Лампедуза”. Писмото носи дата 28 март 1961 

г. и е написано в качеството й на редактор на превода на Петър Драгоев. Като документ 

то представлява най-точният синтез на преводаческия й подход. Наистина е рядка 

възможността за достъп до работен вариант на критически преводачески разбор. Тази 

възможност в нашия случай разкрива ерудиция, но и индивидуалност; културна, но 

твърда полемика, и най-вече смелост, имайки предвид обективните условия, в които е 

поставена писателката през тези години. Глава 8 предлага и малко отклонение от 

личността на Ф. Попова-Мутафова в посока към критическата рецепция на „Гепардът”, 

която е значима заради неподозираните идеологически приплъзвания в приема на 

романа. Връщайки се към личността на писателката, текстът хвърля светлина върху 

неофициална подробност от преводаческата й биография, а именно опитите за превод 

на откъси от „Божествена комедия”, установени благодарение на чернови из архивите 

на НЛМ. Не би било коректно да се третират подобни неофициални преводачески 

ескизи наравно с публикувани преводни версии; поради това целта на направените 

сравнителни анализи е единствено да формулират някои предположения на базата на 

работните резултати от тези опити. Не може да се твърди, че оскъдният наличен 

материал дава основание за отхвърляне на възможността за успешен превод, напротив. 

Постигнатото звучене и високата степен на интерпретативна увереност създават 

усещането за потенциал, съзнателно оставен неразработен.  

На фона на значимостта й като писателка разгледаните свидетелства за 

преводаческата работа и подход на Ф. Попова-Мутафова безспорно са повод за 



професионални изводи в областта на историята на преводознанието у нас. Тя е пример 

за интелектуална фигура, изминала пътя от институционалното насърчаване до 

отхвърлянето й като творец по политически и конюнктурни съображения, която с 

преводите си от италиански език поддържа творческата си самоличност. Текстът 

илюстрира ползите от писателския словесен инструментариум на ниво превод, както и 

личните й разбирания за критиката и редактирането на превода. 

 

9. Легенда за поета Куазимодо и неговия конгениален български преводач 

Сред италианските нобелови лауреати Салваторе Куазимодо вероятно е най-

свързаният с България. Някои детайли от историята на преводите му на български език 

се съчетават с личната творческа биография на преводача Драгомир Петров по начин, 

който поразително потвърждава колко смислен и фин е контактът между превода и 

оригиналната поетическа искра и колко ползотворни могат да бъдат изводите от 

подобни взаимодействия. 

Първите сигнали за внимание към личността на Куазимодо у нас се получават от 

сп. „Септември” през 1959 г., когато сицилианският поет е удостоен с Нобеловата 

награда за литература. Семейство на железничар, Сицилия, война, „социален” прелом – 

това са накратко акцентите в биографията на поета, преди той да стане обект на 

задълбочено преводаческо и критическо внимание. Ярко подчертаваните 

антифашистки настроения и стремежът към социалното са много подходящи 

лайтмотиви за увереното и безопасно въвеждане на Куазимодо на тогавашната 

българска сцена. Както в този, така и в редица други случаи режимът използва 

безпогрешна манипулативна стратегия: да наблегне показно върху предпочитаните 

аспекти от физиономията на дадения автор, за да даде правилния начален тласък на 

неговото интерпретиране. През 1961 г. излиза първата цялостна стихосбирка с 

произведения от Куазимодо със заглавие „Животът не е сън”. Още тогава критиката у 

нас отбелязва специфичното интелектуално звучене на сицилианския поет, не особено 

одобрявано и активно компенсирано с акцент върху антифашистките и родолюбивите 

моменти в поезията му.  

Усещането за дълбока близост, което е водещо при избора на текстове (особено 

поетически) от страна на един преводач, за Драгомир Петров има доста по-фина и 

сложна мотивация, която се корени в съзнанието, че с превода на подобни автори той 

запълва „липсващото звено” в осакатената по политически причини родна традиция. 

Наред с това е очевидна сериозната и задълбочена обработка в съдържателен и 



формален план, която става причина за нанасянето на корекции във второто издание на 

превода от 1994 г. Глава 9 разглежда двете версии на няколко стихотворения, като 

илюстрира еволюционните процеси в осмислянето на поетическото послание и 

отражението му в превода на Петров. Анализът също така се възползва от съвпадението 

в преводи на Петров и Георги Мицков, за да открои характерните особености на 

съответния подход.  

Връзката на Куазимодо с България се осъществява не само чрез гостуването на 

преводача му в Италия, не само поради интереса му към Никола Вапцаров, но и с 

посещението на самия поет у нас през 1964 г. Проследено е отразяването на това 

посещение в българския периодичен печат, както и идеологическите примеси в 

коментарите.  

Личното поетическо творчество на Драгомир Петров става повод за яростна 

критика от страна на Иван Попиванов, който го обвинява в подражание на 

чуждоезичните творчески модели, които превежда и под чието влияние предполагаемо 

се намира. Анализът илюстрира тесногръдия подход на критика на фона на 

напредничавите и оригинални поетически домогвания на Петров, твърде несъвместими 

с изискванията на социалистическия реализъм. Свидетелствата за признанието, което 

Петров получава у нас и в чужбина, показват потребността на публиката от подобно 

писане и изтъкват един особено значим факт: в годините на тоталитаризма  

дисидентските прояви на Д. Петров са сложили знак за равенство между дейността му 

на поет и на преводач, уеднаквили са ефекта и посланията на двете. Творческата съдба 

на Драгомир Петров е пример за продуктивно черпене на стимули, които провокират 

новаторско развитие чрез превода на ценни външни текстове. Тя потвърждава 

изключителната изобретателност на нашата литературна интелигенция в условията на 

режима; неприспаната от него бдителност за всички нюанси в значимите световни 

литературни процеси. Безспорна тук е ролята на преводната продукция, която допълва 

и стимулира националните художествени практики. 

 

10. Алберто Моравия и несправедливото безредие 

Редом до преводната литература, която се появява на български език предимно 

по идеологически съображения и има в повечето случаи съдбата на литературна 

еднодневка, съществува и такава, която използва идеологическото като ракета носител 

за легитимирането си. Случаят с Алберто Моравия не може да бъде причислен изцяло 

към този тип преводни пробиви. При него истински любопитното се съдържа в 



разминаванията на акцентите в интерпретирането му у нас и в родината му, както и в 

селекцията на заглавията и най-вече в тяхната хронология. У нас е чакано значително 

дълго, преди да се обърне достатъчно внимание на този италиански автор, който има 

зад гърба си богата творческа и личностна биография години преди получаването на 

голямата литературна награда „Стрега”. В разстояние на десетилетия неизменната 

оценка, която съпътства написаното относно Моравия у нас независимо от 

положителните или отрицателните нюанси, ще съдържа думите „най-големият / 

популярният съвременен италиански писател”. Вниманието към автора у нас се 

активизира след 1956 г. включително чрез задочни полемики от трибуната на 

официалната преса, която дава доказателства за повишено внимание към изявите на 

писателя във и извън Италия. Глава 10 започва прегледа си от материал на Иван Руж за 

сп. „Септември”, в който творчеството на Моравия е посочено като синтез на мрачната 

картина на западния капитализъм. Като цяло статията на Иван Руж, която е сред 

първите сериозни задочни диалози с Алберто Моравия на наша почва, показва коя от 

значимите линии в творческата му физиономия ще бъде предпочетена и 

преекспонирана занапред от официалната критика. Тази статия създава отлична 

представа за обстановката, в която се появява на български първият роман от Алберто 

Моравия – „Чочарка”. Акцентът в приема му с буквализма на своето интерпретиране 

подсилва натрапчивото правило възпитаниците на социалистическия реализъм да не 

разделят художествената измислица от действителността. За официалната критика 

литературният текст е единствено функция и израз на цивилизационната платформа на 

строя, фикционалната му битност е изключена. 

През 1964 г. Виолета Даскалова превежда романа „Презрение” под редакцията 

на Фани Попова-Мутафова. При него закъснението е от 10 години, но ключът на 

интерпретиране остава свързан все така с порочната характеристика на буржоазното 

общество да произвежда обречени индивидуалисти.  

Първото българско издание отново през 1964 г. на разкази от Моравия е сборно 

томче от осем текста, което не се припокрива с интегрално съдържание на  заглавие от 

оригиналните му произведения. Преводът на осемте поместени разказа е дело на екип 

от четирима преводачи (В. Димитров, В. Даскалова, Ж. Деянов, Вл. Свинтила), сред 

които най-опитна по отношение на конкретния автор е Виолета Даскалова. Тя заедно с 

Лилия Топузова съставя три години по-късно сборника „Съвременни италиански 

разкази”, за който също работи набор от преводачи, сред които изпъква Фани Попова-

Мутафова. Настъпил е сезонът на разказа в преводната политика спрямо Моравия; това 



се усеща и по акцента, поставен в представянето му като разказвач и майстор на късите 

форми. Този безспорен факт в комбинация с полученото първо голямо признание 

именно за разкази наистина прави учудващо закъснението, с което тази част от 

творчеството на Моравия навлиза в България. Именно затова е любопитно да 

отбележим, че и „Римски разкази”, и „Нови римски разкази” излизат у нас почти 20 

години след появата на оригинала. Вероятно по тази причина критиката намира 

звученето им за леко старомодно. Това може да бъде проблем при силното времево 

разминаване: славата, репутацията на едно перо се осъвременява по-ритмично от 

контакта с книжния продукт и създава изпреварващи очаквания. Независимо от всички 

тези обобщения издателските проекти не включват пълния брой в нито един от 

случаите с разкази от Моравия. И през 1988 г. тази практика се повтаря със сборника 

„Съвместно безсъние”, в който са включени текстове от „Автоматът”.         

Интересно защо в годините на най-активното използване на социалистическата 

пропаганда като отрицание на фашистката демонология липсват преводи както на 

„Конформистът”, отпечатан чак в 1986 г., така и на много от изявено антифашистките 

творби на Моравия. Още от 70-те не са рядкост и сигналите от чуждия печат, по които 

у нас могат да разчетат и леки разколебавания относно неговата праволинейност. 

Две емблематични произведения от Моравия са се вписали в последния момент 

в рамките на разглеждания от нас тоталитарен период, излизайки през 1989 г. Става 

дума за „Римлянката” и за „Безразличните”. Двете заглавия предлагат сходни теми за 

размисъл, насърчени от общата година на излизане, като на първо място сред тях е 

огромното закъснение на превода спрямо годините на написване, съответно 1947 и 

1929. В случая с „Римлянката” при цялата си адекватност преводът носи качествата на 

целевия език, междувременно претърпял 42 години допълнително развитие и погълнал 

в себе си евентуалните сигнали за хирургическа дистанцираност и хладна обективност, 

в които често е бил упрекван Моравия. При тези обстоятелства подхлъзването към друг 

вид рецепция неизбежно оставя на заден план психологическия въпрос за присъствието 

на автора в думите и в самата сетивност на неговата героиня. И ако в това разминаване 

открихме проблем, какво остава тогава за шейсетте години дистанция от написването 

на първия роман на Моравия „Безразличните” до публикуването му на български?  

Алберто Моравия се откроява като изключително продуктивен автор и въпреки 

сравнително немалкото негови преводи на български равносметката за тях е, че 

количеството им не подпомага адекватното проследяване на еволюцията му на 

интелектуалец и мислител; нещо повече – поредността на превежданите заглавия дори 



пречи на едно по-подобно проследяване. Извън останалите възможни заключения това 

потвърждава тезата, че без ритмична преводна рецепция литературознанието на една 

държава не е в състояние да бъде конкурентно, като това засяга пряко анализите на 

чуждестранна литература, но косвено засяга не по-малко и националната.  

 

11. Поетът Микеланджело на български език 

През 70-те години българската книгоиздателска политика в областта на превода 

вече е успяла да запълни солиден брой празноти в преводните заглавия от западни 

езици и идва моментът да обърне внимание и на автори с не така масов очакван отзвук, 

но със силно интелектуално въздействие.  

Безспорен успех в амбициозната програма на издателство „Народна култура” за 

1970 г. е публикуването на двуезичното издание на поезията на Микеланджело 

Буонароти „Лирика”. Драгомир Петров е блестящ представител на все по-открито 

налагащата се в тези години тенденция преводачът, особено в случаите на по-елитарни 

заглавия, да бъде и автор на повече или по-малко обширна критическа студия към 

текста. Така е и в този случай, като изданието започва с анализ на поетическите 

търсения на Микеланджело и в него се пресича лирическата страна на неговия гений с 

тази на скулптора и художника, като се отчитат западните критически схващания по 

въпроса и дори се наслагва философията му на фона на мисълта на Марсилио Фичино. 

Закъснялата поява на лириката на Микеланджело на български език има своите 

положителни страни заради по-обработения критически материал, който преводачът 

има възможност да ползва по време на работата си. Глава 11 предлага анализ на 

превода на два сонета: №46 и №151 според официалната номерация, като във втория 

случай прави съпоставка на версиите на Др. Петров и Вл. Свинтила, установявайки 

ползата от подобни допълващи се прочити като похват за дълбочинно вникване в 

нюансите на интерпретирането на творбата.  

Очевидно добросъвестни и много обмислени, преводите на Микеланджело 

заедно с щателния анализ, който може да бъде направен само при такъв „интимен 

прочит”, за какъвто се смята преводът, дават начало на включването на този нетипичен 

поет в курсовете по западноевропейска литература на водещите български 

университетски преподаватели. 

 

 

 



12. Многото пластове на социалистическата почва 

Трудно е да се посочат с точност преломните моменти в политиката на подбор и 

издаване на чужда литература, а да не говорим за тенденциите при текстовете на точно 

определен чужд език. Независимо дали ще изберем 1944 или 1956 г. за вододелна по 

отношение на наблюденията около подбора на преводни текстове от италиански у нас, 

този вододел ще е условен. Налага се впечатлението, че като цяло разнообразието от 

автори и теми е по-голямо преди повратната 1944 година. Най-малко гласове на 

различието са били допускани в първите десетилетия след 1944 г., като тук става дума 

за различие спрямо официалната издателска линия, която след 1944 г. постепенно се 

втвърдява в условията на един тоталитарен режим. Преводната политика на младата 

социалистическа държава започва целенасочено да подбира с пропагандна цел външни 

заглавия, които легитимират вътрешните модели. Особено ценни на фона на руския 

монопол са определени западни текстове като италианските, защото те имат ореола на 

прогресивни проблясъци от един другояче ориентиран европейски регион.  

С оглед на това обясним е изборът на текстове от социалистическия деец Пиетро 

Нени, от Антонио Грамши, Рената Вигано, Франческо Йовине, както и вниманието към 

фигури като Данило Долчи и Роко Скотеларо, което е свързано с интереса на печата в 

България към темата за състоянието на южните райони на Италия.  

Сред поначало малкото италиански заглавия, успели през 50-те години да 

преминат през официалния филтър и да получат достъп до български читатели, първо 

място заема литературата за деца. Причина за това е социалният елемент в 

съдържанието на произведенията от Джани Родари, Рафаело Джованьоли, Едмондо де 

Амичис, които дисертационният труд разглежда както в светлината на интерпретацията 

на техните послания, така и от гледна точка на преводните им особености. Гранична 

тук е позицията на Итало Калвино, който се вписва в тази вълна със своите 

„Италиански народни приказки”, но и я надскача с доста яркото си присъствие на 

български език с ред други произведения като „Несъществуващият рицар”, „Баронът по 

дърветата” и пр., които присъстват в настоящия анализ поради свързаните с тях 

преводачески казуси и особености. 

Οбективността на анализа изисква ясно разграничение между идеологическия 

подбор и евентуалната цензура, характерни за периода, които освен това е нужно да 

бъдат доказвани във всеки конкретен случай заради разнородността си, и техническата 

страна на издателската и преводаческата дейност, която получава през 40-те и 50-те 

години мощен тласък на ниво регулация, централизирани изисквания и критерии, 



внимание към сектора от страна на държавните институции. Освен създадения 

„Кабинет на преводача” към СБП, който функционира като истинско ателие за 

формирането на професионални кадри в сферата на писмения превод, гилдията 

разполага още тогава с две солидни трибуни за дискусия – създаденото през 1948 г. сп. 

„Септември” и създаденото през 1957 г. сп. „Пламък”, които продължават да излизат до 

90-те години и, без да изчерпват списъка с авторитетни тематични заглавия на 

литературна и критическа тематика, могат да бъдат използвани като показател за 

настроенията и тенденциите в рецепцията на италианската литература у нас.  

Емблематична роля на авангардна трибуна за произведения от чужди писатели 

играе Бюлетинът на СБП, излизал между 1972 и 1990 г. На страниците му са намерили 

място и огромно количество италиански автори, част от които впоследствие биват 

публикувани в самостоятелни издания – най-често с клеймото на „Народна култура”. 

При подбора им е очевидно предимството на художествения, а не на идеологическия 

критерий, но въпреки напредването на годините насърчаването на подобен плурализъм 

не е протичало без еквилибристики, за много от които текстът предлага информация. 

Извънредно важна в областта на преводната литература през 80-те години е и 

поредицата „Книгосвят”; на страниците на списанието са отразени произведения от 

Мария Белончи, Луиджи Малерба, Стефано Бени, Фрутеро и Лучентини, за които дори 

в отсъствието на превод читателят е в състояние да получи доста адекватна представа. 

В обобщение на очертаните в глава 12 явления и тенденции може да се твърди, 

че специфичната идеологическа обстановка в социалистическа България отправя 

редица предизвикателства към преводаческата практика, на които секторът с 

преводната литература от италиански език реагира гъвкаво и различно спрямо 

променящите се условия. Като най-игнориращ този сектор безспорно трябва да бъде 

определен периодът от 9 септември 1944 г. до 1956 г., когато Италия присъства най-

слабо в литературния и интелектуалния дебат у нас. На фона на това затишие 

изненадващ е пробивът на италианската детско-юношеска литература, която играе 

ролята на свързващо звено и предотвратява прекъсването на традицията в италиано-

българската преводна ритмика. Както тези, така и останалите преводи от италиански 

език от периода попадат в най-активното законотворческо време за преводаческото 

изкуство у нас. Техните преводачи поемат риск, но и допринасят за развитието и 

съзряването на базата данни в преводаческата практика от италиански език в 

значително неблагоприятните политически условия.  

 



13. Пренаписа ли Умберто Еко „Името на розата”? 

Нашумелият през 2011 г. медиен скандал около предполагаемото опростено 

пренаписване на „Името на розата” служи за отправна точка към някои равносметки 

около ролята, която романът изигра за консолидирането на цял един разред от 

практики, изводи и натрупана зрялост у поколението преводачи, което се роди, израсна 

и оформи школа покрай превода на първия художествен роман от Умберто Еко. В 

частност глава 13 разглежда спецификите на българския превод в политическия и 

културен контекст на епохата и спрямо някои контрапункти от международен мащаб. 

Основанията за това следва да се търсят в обстоятелството, че с практиката си като 

писател, а и с множеството си теоретични трудове Умберто Еко има заслуга за 

оформянето на тенденция, която има потенциала да се окаже силно продуктивна за 

бъдещото развитие на литературната сфера. Става дума за съобразяването с фактора 

преводимост както по време на написването, така и с оглед по-нататъшното оформяне 

на метаобщуване, основано на дискусиите върху предлаганите от текста преводачески 

казуси.  

„Името на розата” има своята митология включително заради разнообразието от 

подробности, казуси, скандали около преводите му на различните езици, в това число и 

на български. Преводът на „Името на розата” излиза на български пет години след 

написването на книгата – сравнително бързо за мащабите й, за сложността на 

методологическите въпроси, които поставя, а и на книгоиздателския ритъм през 80-те 

години. Този превод е нова страница в преводаческата практика у нас, защото въвежда 

постмодерен многопластов текст, който за късносоциалистическа България съдържа 

две относително чужди и натоварени с напрежение линии – религиозната и тази на 

латинската западноевропейска традиция. Още преди да бъде ясен резултатът от труда 

на преводача Никола Иванов, романът се радва на критическа рецепция благодарение 

на статия от Никола Георгиев. Независимо от окачествяването на Еко като „един 

леворадикален западен интелигент” текстът е лишен от идеологически примеси и е 

чудесен пример за все по-навлизащия критически модел на концентрираните предимно 

в литературата анализи. Романът провокира специализирания професионален интерес 

на критиката у нас, която се вглежда както в литературния, така и в семиотичния 

компонент на романа. Основно участие в тази дискусия има Ивайло Знеполски, който 

както с предговора си към първото издание, така и с книгата „Умберто Еко и уханието 

на розата” (1987) изгражда у нас солидни основи за критическата рецепция на романа. 



Връщайки се на преувеличената новина за пренаписването на „Името на розата”, 

глава 13 навлиза в същината на извършените от У. Еко преработки, като посочва за 

една от най-съществените му грижи отстраняването на някои фактологически грешки, 

открити именно в процеса на превеждането на романа. Оказва се, че българската 

преводна версия е заличила по естествен начин подобни несъвършенства, а освен това 

се е справила успешно и с някои особено трудни моменти, носейки отпечатъка на 

фината и прецизна работа на преводача Н. Иванов.  

Интересен детайл от процеса на пренос на съдържание е откроен благодарение 

на съпоставка със съдбата на руската версия на романа, която претърпява значително 

забавяне заради фразата Шест дни по-късно съветските войски нахлуха в злочестия 

град., напълно елиминирана за сметка на това в първото българско издание. Текстът 

предлага наблюдения относно интертекстуалния потенциал на книгата и неговото 

разгръщане в зависимост от наличната на български език преводна продукция по време 

на излизането на романа. Отчетен е приносът на този превод за българската култура, 

както и ситуирането му в глобалния контекст на разноликия трансфер на „Името на 

розата” на редица чужди езици. 

 

Заключение 

Макар че със сигурност всяка рецепция на отделна национална литература може 

да се разположи в широкия контекст на едно по-многогласно мултикултурно общуване, 

което и тук съвсем не е игнорирано, стремежът на работата е да изнесе на преден план 

строго двустранните аспекти на този литературен трансфер. Така за целите на 

настоящото изследване са използвани предимно български източници, а именно 

преводи, критика, отзиви, статии, рецензии, чиито автори са българи. В случая с 

преводите бяха взети под внимание тези, които са правени директно от италиански език 

без посредничеството на трети езици.  

Осъщественият преглед доведе до обособяване на четири раздела в рамките на 

разглеждания период. Първият несъмнено започва в годините след Освобождението и 

се характеризира със стремежа към наваксване на пропуснати преводни придобивки в 

литературната панорама в България, както и с потребността от адекватни темпове на 

преводаческа реакция към актуални нови заглавия. Вторият дял е обособен между 

двете световни войни и илюстрира първата ярка форма на идеологизация, която 

възприема преводната политика у нас. След Втората световна война настъпва 



следващата фаза в развитието на наблюдавания мащабен процес на езикови и културни 

трансформации в резултат от засилената преводна активност. Тук идеологизацията 

достига своите върхови прояви, като отключва и механизми за противопоставяне, 

които също представляват интерес в светлината на рецепцията на италианската 

литература. Четвъртият период започва след 1989 г. и остава извън рамките на 

настоящото изследване не само заради мащабността си, но и заради концептуалната 

хетерогенност спрямо предишните еволюционни етапи.  

Изследователският подход успява да съчетае функционално както 

културологични, така и традуктологични и литературно-исторически компоненти. 

Социалната рамка, в която е поместен всеки от разглежданите исторически етапи, 

показва красноречиво мащабите на осъществения чрез превода на италианската 

литература културен трансфер. На фона на това текстът не преследва стремеж за 

изчерпателност. Водеща в случая е представителността, която е постигната чрез 

разглеждането на емблематични имена, сюжети и проблеми от двустранните преводно-

литературни взаимодействия. 

Дисертационният труд успява да онагледи анализаторския модел, според който 

приемът на литературното произведение се разглежда не само на момента, но и в 

диахрония. Така рецепцията бива анализирана като процес, а не като пунктуално 

събитие, какъвто и би трябвало да е единствено продуктивният подход. 

Обработката на библиографския материал показва, че в количествено отношение 

той съвсем не е за подценяване на фона на материала от останалите европейски езици. 

Италианските литературни произведения са предпочетени от авторитетни имена в 

нашите писателски и преводачески среди: от Константин Величков, Вазов и Кирил 

Христов през Фани Попова-Мутафова до Драгомир Петров, Николай Дончев, Георги 

Мицков, Валери Петров, Владимир Свинтила и още много други забележителни 

интелектуалци, преводачи, критици. Благодарение на тяхното вещо посредничество 

Италия успява да предостави ценни стимули за развитие на българската интелектуална 

почва, допринасяйки за преодоляването на нейния провинциален характер.  

Интересно е да се отбележи, че издателският избор през годините класира 

подбора на автори по начин, който невинаги отчита същинската им художествена 

стойност и в някои случаи вероятно би изненадал италианските литературоведи. Не е 

изненада за сметка на това огромното закъснение при появата в български превод на 

класически автори, считани за задължителни във всяка уважаваща себе си приемаща 



култура – то се обяснява с обстоятелства от исторически и политически характер, които 

извиняват редица разминавания.  

Настоящото изследване проблематизира рецепцията на италиански автори, 

които не са равностойни помежду си по стойност и значимост в литературната история. 

Причината за това е фактът, че основен критерий в подбора е разнообразието от 

преводачески и интерпретативни изяви, които преводът на дадения автор у нас е 

предизвикал, а те невинаги съответстват на неговата важност в диахронен план. Така се 

обясняват най-малко две очебийни отсъствия в този текст – на Джовани Бокачо, чиято 

рецепция би дублирала вече очертани изводи при други автори, и на футуристичното 

течение, за отзвука от което у нас подробно е разказал Джузепе дел’Агата. 

Направеният обзор извежда на първо място заключението за основната роля на 

политическия фактор при избора и приема на определен италиански автор в България. 

Романтично-патриотичният патос на следосвобожденския период, будителският 

стремеж за компенсиране на изостаналостта, династическото сближаване с Италия и с 

фашистката идеология, социалистическият реализъм имат конкретни последици за 

текучеството на италиански заглавия в български превод. През 30-те години ефектът от 

това е стимулиращ в количествено отношение, докато след 9 септември дава 

възможност за интересни наблюдения относно модалностите на пробив и оцеляване, 

които възприема преводаческият стремеж за плурализъм и свободен избор. Оказва се, 

че преводът не по-малко от авторското творчество е повод за преследване и очерняне, 

че той също има своята дисидентска фунция и че вдъхновява креативни подходи за 

промъкване през решетките на цензурата, които увеличават стойността му. На фона на 

това изпъква деформиращата сила на властващите идеологии без оглед на тяхната 

окраска, която достига до смехотворност в изместването на акцентите в начина на 

възприемане на авторовите послания. Силно видима е също така функцията на образец, 

която редица италиански автори са имали в националните ни творчески среди.  

Сравнителният анализ на няколко преводни версии на един и същ текст 

потвърди своята ефективност като зареден с потенциал подход не само към 

осмислянето на самия текст, но и за доказването на хипотезата, че възрастта на един 

превод не е задължително негов недостатък.  

Статусът на преводача и неговата работа продължава да предизвиква 

терминологичната теоретизация, тъй като практиката непрестанно доказва 

превъзходството му спрямо всяка дефиниция. Без да е автор, той присъства до всеки 

текст като демиург в сянка, а това присъствие е решаващо за езиковите и културните 



трансформации, заради които преводите винаги ще бъдат жизнено необходими за всяка 

литература и култура.  

 

Приноси на дисертационния труд: 

 

1. Трудът е първото по рода си у нас интегрално изследване на рецепцията на 

италианската литература от Освобождението до 1989 г. и предлага както подробна 

картина на нейния отзвук в България, така и полезна рамка за осмислянето на общи 

литературни процеси. 

 

2. Възприетият в изложението подход съчетава евристичните възможности на 

литературно-историческия, традуктологическия и културологическия анализ с 

приложните методи на съпоставката на преводни версии. Той взема под внимание 

няколко продуктивни модела: разглеждане на класически, модерни и злободневни 

явления както при сериозната, така и при масовата литература, като илюстрира по този 

начин мащабите на осъществения чрез превода на италианската литература културен 

трансфер.  

 

3. Анализът очертава като силно специфичен политическия мотив както в издателските 

и критическите нагласи, така и в интерпретацията на преведените у нас италиански 

литературни произведения като цяло. Той онагледява степента на идеологизация във 

възприемането им и произтичащите от нея изкривявания на перспективата, от която те 

са наблюдавани през различните етапи на предложената периодизация. 

 

4. Дисертационният труд има силно изявен справочен характер и съдържа материал за 

редица бъдещи специализирани изследвания, за които представлява ефективна 

концептуална отправна точка. 
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