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Abstract: In his A Bulgarian-Hungarian Biphony Emil Basat has included interviews with 13 

translators from Hungarian to Bulgarian and from Bulgarian to Hungarian who have worked 

in this field for more than half a century: Tosho Donchev, Svetla Kyoseva, Gabriela 

Hadzhikostova, Chavdar Dobrev, Yulia Dimitrova, Ivanka Pavlova, Yonka Naydenova, 

Stefka Hrusanova, Yulia Krumova Martin Hristov, Nikolay Boykov, Nelly Dimova, Nikolina 

Atanasova. 

The idea of a „biphony‟, as the author writes, is “to reveal the process of the two cultures 

coming to know each other through the eyes and voices of the translators”, “to unite, to 

collect the voices of Bulgarian translators of Hungarian literature living here, and Bulgarian 

figures based in Hungary who have devoted themselves not only to the art of translation but 

also to the promotion of our culture in Hungary.” 

Emil Basat proceeds to the interviews after a long and thorough process of preparation. The 

way he conducts the conversations and the facts offered in his texts reveal his profound 

knowledge of the work of the translators gained through reading hundreds, even thousands of 

pages in order to gather as much information about the life and professional biography of the 

interviewees as possible. 

This work is another major contribution made by Emil Basat to the study and interpretation of 

the art of translation through the subjective viewpoints of the immediate participants in its 

creation. A Bulgarian-Hungarian biphony is not only the first book dedicated to the mutual 

familiarisation of the two cultures through the art of translation, but also represents a deep 

insight into the characterology, psychology and socio-cultural role of this knowledge. 
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Българо-унгарски двуглас в преводаческото изкуство1
 

 

Преди да разгледам новата книга на Емил Басат „Българо-унгарски 

двуглас“ (2015), трябва да отбележа, че тя не е изолиран случай в творческата му 

биография. Всъщност тази книга е естествено продължение на един цикъл 

произведения, започнал с „Преводът – лица и маски“ (2007) и продължил с „Преводът – 

лица и маски. Книга втора“ (2010). Да си призная, очаквах третата книга от серията 

отново да се казва „Преводът – лица и маски“, но бях изненадан от едно съвсем 

различно заглавие. И това също е показателно. В първите две книги Е. Басат се беше 

фокусирал върху анкетирането на най-видните представители на българското 

преводаческо изкуство – от доайените, повечето от които вече не са между живите, до 

                                                 
1
Емил Басат. Българо-унгарски двуглас. София: ИК „Гутенберг“, 2015.  
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творци от зрялото поколение, чийто изключителен принос ги определя като 

формиращи и утвърждаващи родната преводаческа школа и традиция. Всички 

включени в предишните му книги имена са работили и работят предимно в областта на 

т.нар. големи езици – английски, френски, немски, руски, испански... Сега авторът 

„стеснява“ обсега на своите анкетьорски изследвания върху един „двуглас“ – българо-

унгарския, т.е. съсредоточава се в полето на „редкия“ език – дотолкова, доколкото и 

унгарският, и българският не са световни езици, а диалогът помежду им, погледнат 

отвън, изглежда някак необичайно, дори екзотично. Тъй че новата книга на Басат е 

колкото „сериална“, толкова и различна в сравнение с първите две. А фактът, че 

познавам предишните, както и че съм писал за тях, не прави задачата ми по-лесна.       

В предговора към първата си книга „Преводът – лица и маски“ Е. Басат пише: „С 

всеки автор преводачът си налага различна маска, той е принуден да бъде актьор, който 

играе всички роли в превежданото произведение. Авторът също е принуден да приеме 

образа, който му налага съответният преводач – така автор и преводач непрестанно 

сменят лицата си, маските си – и тези лица и маски са различни в различните преводи 

на автора по света.“ Бих добавил, че зад маските и ролите тази книга всъщност ни 

показва (и запазва!) лицата на българския преводачески елит. Или поне на част от този 

елит. Продължението й, отново озаглавено „Преводът – лица и маски“, за разлика от 

първата част, която има двайсетгодишна история, се появи сравнително бързо – през 

2010 г. Този факт за мен има своята логика. От една страна, защото успехът на първата 

книга, засвидетелстван от многобройни рецензии, отзиви, интервюта, радио- и 

телевизионни предавания, представяния, бе за Емил Басат и признание, и стимул за 

работа, а от друга, знаех, че той не е спрял заниманията си със своите анкети; че 

междувременно е подготвил и продължава да готви текстове, посветени на личностите, 

за които преводът представлява професия, призвание, дори начин на съществуване. Не 

бива да пренебрегваме и друго обстоятелство. По принцип по-затворена, по-трудно 

подвластна на суетата и публичните изяви, преводаческата общност също се оказа 

стимулирана от първата книга на Басат; тя някак си повярва, убеди се в значимостта на 

своето културно и обществено присъствие, и в резултат – гласува доверие на своя 

летописец и анкетьор. Той пък доказа своята отдаденост на тяхното дело, 

добросъвестността си при документирането и отразяването на техните изповеди. И 

което е още по-важно – демонстрира подготвеност да общува равноправно с тях, 

деликатно, но прямо да навлиза в личностното им битие, прояви рядкото си умение да 

задава въпроси, които хем попадат точно в целта и предразполагат към откровение, хем 

не спекулират с подробности от интимния живот, не ровят в тайните ъгли на човешката 

душа. 

Очаквах, че Басат ще продължи да се движи напред тъкмо в тази посока. И бях 

приятно изненадан, когато се появи това „леко“ отклонение – проникването в 

българската унгаристика и унгарската българистика, но през призмата на превода, по-

точно през живите личности, осъществители на този превод. 

Признавам, че за мен изненадата бе и поучителна, и познавателна. Установих за 

себе си колко малко знам за тази страна от сравнителното литературознание (унгарско-

българската), колко много пропуски има натрупани дори във фактологията, от която 

винаги тръгва едно литературоведско проучване. С изключение на няколкото видни 

имена (от уважение към другите няма да ги отделям), останалите участници в този 

„двуглас“ остават почти скрити, при това не само за широката публика, а и за 

специалистите. Давам си сметка, че отдадени на своята благородна и тежка работа, те 

избягват да се афишират медийно, но пък и медиите по принцип не намират в тази 

„тиха“ професия обичайните си сензационно-скандални сюжети. Сега мога 
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чистосърдечно да призная и своето доскорошно невежество, но и да заявя, че книгата 

„Българо-унгарски двуглас“ запълва още една празнина в културното пространство – 

при това не само българското. 

В книгата са включени 13 имена на преводачи от и на унгарски език, работили 

на това поприще в продължение на повече от половин век. Намирам за важно да 

оповестя имената им така, както са подредени в книгата: Тошо Дончев, Светла Кьосева, 

Габриела Хаджикостова, Чавдар Добрев, Юлия Димитрова, Иванка Павлова, Йонка 

Найденова, Стефка Хрусанова, Юлия Крумова, Мартин Христов, Николай Бойков, 

Нели Димова, Николина Атанасова (вече покойница). Идеята на този „двуглас“, както 

пише в предговора си авторът, „е да покаже българо-унгарското опознаване през очите 

и гласовете на преводачите“, опитвайки се (а според мен съумявайки!) „да съедини, да 

събере гласовете на българските преводачи на унгарска литература, живеещи тук, и на 

български творци, живеещи в Унгария и посветили се не само на превода на тази 

литература, но и на популяризирането на българската култура в Унгария“. Но и още 

нещо важно, отбелязано от Басат и дълбоко отразено в книгата, че „Над всичко е 

надделявало желанието за опознаване на Другия“.        

И тук, както и в предишните си трудове, Емил Басат пристъпва към своя 

„обект“ след продължителна и задълбочена подготовка – от начина, по който води 

разговорите, и от поднесената в авторските му текстове фактология се вижда, че той е 

абсолютно наясно с творчеството на самия преводач, че предварително е изчел 

стотици, даже хиляди страници, че е разровил наличните източници, за да открие 

възможно най-много информация за житейската и професионалната биография на 

анкетирания. Ще повторя, че тази – смятана днес от мнозина за „старомодна“ – 

стратегия, е едно от най-ценните качества на книгата му, тъй като недвусмислено 

убеждава и събеседниците му, и читателите, че имат работа с прецизен, дори 

скрупульозен изследовател, а не с търсещ бърза реализация дилетант. 

Изключително плодотворен е и друг аспект на работата му, за който и преди съм 

споменавал – способността на Басат да печели своя събеседник с непринудеността на 

водения диалог. Малко е да се каже, че той е общителен, комуникативен. Анкетьорът в 

случая притежава други качества, които са личностни, а не плод на рутина. По свой 

уникален начин Емил Басат умее да скъсява дистанцията между себе си и своите герои, 

да се вживява в техните житейски съдби, възприемайки ги сякаш като свои и 

съпреживявайки ги. Една фраза, вметка, уточняващ въпрос, дори провокация, изказани 

на точното място, често вършат чудеса – те така предразполагат събеседника, че той 

разкрива неподозирани страни от своя вътрешен свят, от своя характер, оказващи се 

безценни за психографията и анализа на индивидуалния творческия процес. Така 

„Българо-унгарски двуглас“ е поредният съществен принос на автора в изучаването и 

интерпретирането на същността на преводаческото изкуство посредством субективната 

визия на непосредствените участници в неговото сътворяване. 

Самите анкети-интервюта по своеобразен начин смесват жанровете. В някои 

преобладава биографичният разказ, който е много жив, цветист, на места навлизащ 

дори в драматични подробности от личното, дори интимното битие на анкетирания 

(Габриела Хаджикостова). Другаде в добрия смисъл преобладава академичният тон 

(напр. Чавдар Добрев, Светла Кьосева), и тук се откроява изследователският принос и 

на анкетиращия, и на анкетирания. Във връзка с това не мога да не цитирам следните 

мисли на Кьосева, препредадени от Емил Басат: „Всъщност отговорността е тази, която 

обвързва най-много преводача. Той най-напред трябва максимално да се доближи до 

стила на автора, да открие онова, което го отличава от другите, да го накара да 
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проговори на български. И оттам нататък да създаде нов текст, който си е съвсем негов, 

авторски – защото чуждият писател проговаря с неговите думи.“ 

Прави впечатление, че почти всички анкетирани са биографично обвързани и с 

унгарския и българския език и култура, т.е. не само „служебно“ са пребивавали в двете 

страни и са превеждали литературата им, а по един или друг начин са се постветили 

физически и духовно на този „космос“, той се е превърнал в неотменна част от 

собственото им битие. Има и такива (Тошо Дончев), при които „унгарското“ и 

„българското“ съзнание дори се е „сляло“. И тук съм напълно съгласен със споделеното 

от автора в една от предишните му книги, че сюжетите, които много от тези герои ни 

поднасят, са достойни за романово пресъздаване. Но все пак основното, което не само 

трябва да се отбележи, но и дебело да се подчертае е, че „Българо-унгарски двуглас“ е 

не само първата книга, посветена на взаимното опознаване на двете култури чрез 

преводаческото изкуство, но и че тя е едно дълбоко вникване в характерологията, 

психологията и в социокултурната роля, иначе казано, в „човешкостта“ на това 

опознаване.  

При представянето на „Преводът – лица и маски“ в Народната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“, разговаряйки с един колега литератор, сравних работата на 

Емил Басат върху неговите преводачески анкети с тази на Института за литература при 

БАН по създаването и издаването на поредицата „Литературни анкети“. Тогава 

шеговито споменах, че той сам и безвъзмездно върши едва ли не повече от колектива 

на този институт, който повече от 20 години не е публикувал нито една нова анкета. 

Истината е, че напоследък трудоемкият и неособено благодарен „жанр“ на анкетата не 

е от предпочитаните за родните изследователи. Което според мен се отразява негативно 

върху познанието ни за по-далечното и по-близкото ни културно минало, на връзките 

между поколенията – изтъняващи почти до скъсване. В това отношение и двете книги 

„Преводът – лица и маски“ и „Българо-унгарски двужлас“ са щастливи изключения. 

Убеден съм, че Емил Басат няма да спре дотук. Но дано не остане единственият...  

 


