
14 Роден глас

Текст: Елена Крейчова | Снимки: личен архив на Е. Крейчова

П
О

Д
 Д

РУ
Г 

Ъ
ГЪ

Л

За да бъде добре разбран в чужбина,
политикът трябва да остави 
преводача да си свърши работата

Загубен ли е в превода
българският политик?

От моята практика на съдебен 
преводач в Чехия, както и на прево-
дач на българска публична реч, на 
речта на български публични лица, 
в частност на български политици, 
мога да споделя следните наблюде-
ния. Политикът е загубен в превода 
дотолкова, доколкото не осъзнава, че 
за да бъде разбран добре в чужбина, 
трябва да даде възможност на пре-
водача да си свърши работата, т.е. да 
преведе това, което политикът казва. 
Звучи логично и ясно, но на практи-
ка не винаги е така. Често в недалеч-
ното минало българският политик не 
се съобразяваше с това, че речта му 
трябва да бъде преведена, и се впус-
каше в дълги изказвания, които няма 
как да бъдат преведени адекватно и 
качествено с консекутивен превод. 
По този начин политиците, без да го 
осъзнават, могат да навредят на сами-
те себе си, да останат неразбрани или 
криворазбрани, тъй като преводачът 
не може да запомни и да възпроизведе 
напълно адекватно изказване, което е 
значително по-дълго от една минута 
(не винаги преводачът има възмож-
ност да си води бележки).

Различно ли говорят мъжете и 
жените в политиката и различ-
но ли се превеждат?

В моята преводаческа практика 
подсъзнателното очакване, че реч-
та на жените в политиката ще е по-
емоционална и дори по-емпатична 
не се потвърждава. Зависи много от 
характера и нагласата на отделната 
личност-политик, но също така и от 
факта на каква тема се водят прего-
ворите, заседанията и т.н. В строга-
та официално-делова атмосфера на 
политическите работни срещи или 

преговори не съм била свидетел на 
никаква разлика между женското и 
мъжкото политическо говорене. 

Какво е специфичното при пре-
вода на политическия език? 
Има ли разлики при превода 
на политик и на друг говорещ 
(бизнесмен, шоумен и пр.)?

Политическият език, както все-
ки друг езиков код – техническият, 
икономическият език, езикът на раз-
влекателния бизнес и др., изисква 
специфични познания и подготовка 
от страна на преводача. Затова не бих 
казала, че преводът на политическия 
език като част от публичната реч се 
отличава рязко от превода на вся-
каква друга реч. Може би единствено 
степента на абстрактност е по-ви-
сока, но невинаги – много зависи от 
комуникативната ситуация, в която 
са попаднали политиците и с тях и 
преводачът. Политическите прегово-
ри и срещи по принцип се водят на 
изцяло книжовен език, придържащ 
се максимално към всички норми. 

Може ли преводачът да „замаже 
гаф“ на политик? Доколко прево-
дачът може да го омекоти?

Да, добрият и опитният преводач 
може да „замаже гаф“, да придаде 
малко по-приемлива форма на из-
казването, което трябва да преведе, 
като трябва да отбележим, че такива 
ситуации изискват мигновена реак-
ция, за да бъде взето адекватно ези-
ково и преводачески решение – това 
е вече майсторството на професията. 
Но не всеки гаф може да бъде „зама-
зан“. Напр. в Чехия кодът на говоре-
не на „ти“ и на „вие“ се спазва много 
стриктно в цялото общество, в него 
е въплътена йерархията на човешки-
те взаимоотношения – както лични, 

така и напр. на работното място. За-
това неговото нарушаване буди недо-
умение и лек дискомфорт, като при 
превод от славянски на славянски 
език разликата в говоренето на „ти“ 
и „вие“ е ясна за всяко ухо и не може 
да бъде скрита. В трудна ситуация 
попада преводачът, когато не един 
български политик в строго офи-
циална ситуация започне да говори 
на „ти“ като естествена реакция на 
ситуацията в съвременния българ-
ски език, в който границите между 
говореното на „ти“ и „вие“ са малко 
по-различни и като че ли кодът на 
общуване в ти-парадигмата пред-
полага по-отворени и приятелски 
отношения, без излишна строгост и 
дистанция (за носител на българския 
език). Не защото преводачът не може 
да превежда с учтивата форма „вие“, 
а защото поради близостта на българ-
ски и чешки език тези форми са ясно 
доловими и без превод. Но на прево-
дача не му се налага често да „замазва 
гафове“; на международно ниво това 
се случва доста рядко. Най-важното в 
такива случаи е преводачът да реаги-
ра адекватно и навреме, без смущение 
и паника. Но тази реакция е нещо, на 
което преводачите не са обучавани, 
това вече е преводаческата дарба, не-
щото, по което се различават добрият 
и отличният преводач. Няма как да 
бъде даден съвет или предварително 
преводачите да бъдат обучени как да 
реагират в такива ситуации.

На кой политик е най-трудно/ 
най-лесно да се превежда?

Най-лесно се превежда на поли-
тик (или изобщо публичната лич-
ност), който осъзнава какво е ес-
теството на работата на преводача и 
уважава присъствието му в диалога, 
който самият политик води. Ако по-
литикът приеме и уважи партньор-
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ството на преводача – нещо, което 
би трябвало да е естествено, но не 
винаги е така, тогава преводачът 
има възможност да се справи ка-
чествено с работата си. Трябва да 
посоча, че всички политици, на 
които съм превеждала, са се от-
насяли с уважение и респект към 
работата ми и към преводаческа-
та практика като цяло. За разлика 
от 90-те години на XX век, когато 
много нови български политици 
„прохождаха“ в политическата си 
кариера и се учеха да работят и с 
преводачи, за да постигнат макси-
мални резултати в своето общу-
ване, българският политик вече 
работи много добре с преводача, 
осъзнава важността на неговия 
труд и му създава необходимите 
условия за работа.

Трябва ли политиците в 
България да владеят чужди 
езици и ако да, колко? Кога 
политикът трябва да умее 
да общува без преводач?

Не само политиците трябва да 
владеят чужди езици. Това кол-
ко да бъдат те, няма значение. Не 
само на политика, а на всеки човек 
се налага да умее да общува, и то 
свободно, на чужд език. Не всеки 
диалог на международната сцена 
се води на езика, който владеем, 
и затова ролята на преводача про-
дължава да бъде незаменима. 

Трудно ли се превежда 
абстрактното политическо 
говорене?

Не, не е толкова трудно. Аб-
страктното политическо говоре-
не, клишираните изрази, които са 
празни откъм съдържание, са ти-
пични за днешното състояние на 
всички езици, особено за публич-
ната реч. Така че за добре подгот-
вения преводач не е трудно да се 
справи и с тази специфична страна 
на политическия език. 

Кое е непреводимото 
в политическия език?

По принцип непреводими думи 
и изрази няма. При превода може 
да се изгуби само една от конотаци-

ите на думата или словосъчетание-
то – при неговия превод може да се 
изгуби до голяма степен хуморът 
и комичното или разговорността, 
или жаргонната маркираност. При 
превод на езика на българските 
политици в рамките на официал-
ното общуване обаче преводачът 
рядко се среща с такива думи и из-
рази. Българският политик умее да 
разпознае кода на общуване – ра-
ботен и строго официален, от една 
страна, и неофициален – от друга, 
и според това подбира и езикови-
те средства за своето изказване – 
поне в ситуации, които изискват 
и присъствието на преводач; на-
чинът на говорене на политиците 
при международното общуване 
рязко се отличава от езиковото им 
поведение пред българската пуб-
лика. В неофициалното общуване 
на политиците в чужбина, когато 
диалогът се измества от преговори-
те към по-приятната работна вече-
ря например, преводачът се среща 
с различни препъни-камъчета на 
превода, но те не са типични само 
за речта на политиците. Не беше 
много лесно например да преведа 
на прима виста наздравица, бази-
рана на цитати от произведения на 
Чудомир. На маса българските по-
литици обичат да разказват вицове. 
Но често у чешките им събеседни-
ци буди недоумение защо имаме 
толкова вицове напр. за македонци. 
И обикновено след този въпрос от 
страна на чешката делегация се 
разгаря дебат за българската ис-
тория... Доста често, противно на 
първоначалните ми очаквания, 
дори и на преговори на високо 
ниво, в речта на политиците се 
появяват фразеологизми, които 
освежават и „оцветяват“ изказа. 
Има български политици, чийто 
цветист изказ е предизвикател-
ство, дори радост (но понякога и 
кошмар) за всеки преводач, защо-
то го кара да мобилизира всички 
свои професионални качества и по 
този начин се „калява“. По прин-
цип смятам, че изказванията на 
българските политици като цяло 
трябва да се използват за подго-
товка на бъдещи преводачи – в тях 
може да се срещне всичко, на което 
ще се натъкне бъдещият професи-
онален преводач.  ◆
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