
1 
 

 НОВИ СВЕДЕНИЯ ЗА РОМАНА „ДУНАВСКИЯТ 

ЛОЦМАН” ОТ ЖУЛ ВЕРН. ПУБЛИКУВАН Е НА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОЩЕ ПРЕЗ 1932 Г. 

 

 Забележително „Откритие на Америка” е било обявено на 11 

октомври 2019 г. в предаването „Изотопия” на Българското национално 

радио (БНР). Научих за него неотдавна от интернет при издирване на 

сведения за романа „Дунавският лоцман” от Жул Верн. Сензационното 

„откритие” е дело на две изследователки от Софийския университет „Св. 

Климент Охридски”: д-р  Елияна Райчева – преподавател по история на 

френската литература в катедра „Романистика”, и д-р Жулиета Борин – 

преподавател по история на образованието и европейски проекти.   

   Д-р Жулиета Борин и д-р Елияна Райчева 

– https://static.bnr.bg/gallery/cr/medium/284667a81ec13f55bdb71c40fb7d9f56.jpg 

  Тук представям накратко най-съществените елементи на 

„знаменитото откритие”, както го определя водещият на 

радиопредаването въз основа на изявленията на споменатите откривателки, 

като както при цитираните текстове между кавичките, така и в 

изложението си се придържам към публикувания запис на предаването и 

приложените към него коментарни бележки на водещия Иван Русланов: 

 - направено е по време на коледен семинар 2018 г.;  

 - тогава, т.е. последните дни на декември 2018 г., гореспоменатите 

откривателки попадат на два романа от Жул Верн, „в които България е 

засегната като тема”;  

 - „Най-важното от романните открития е „Дунавски лодкар”, или, 

както поправя българския официален превод Елияна Райчева – „Дунавски 

лоцман”. Вторият открит роман е „Хубавият жълт Дунав”. Към тези 

констатации д-р Е. Райчева добавя кратки преразкази на съдържанието на 

романите; 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/medium/284667a81ec13f55bdb71c40fb7d9f56.jpg
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   Корицата на българския превод на „Дунавският лоцман” 

(1943 г.) –  https://alba-books.com/image/cache/data/Burda/DULO-200x300.jpg 

- според д-р Ж. Борин, „Действието в романа „Дунавски лодкар” 

започва в град Русе, в една русенска кръчма […]”. Към това тя (Ж.Б.) 

добавя следното: а) за двата дунавски романа на Ж. Верн „не се е знаело 

почти нищо” до откриването на ръкописите им в края на 80-те години на 

ХХ в.; б) „нещо ново за самия Жул Верн”, което комай едва сега 

благодарение на изследването на двете авторки научаваме, е „много голям 

международен скандал”, предизвикан от „русенски търговец от еврейски 

произход, господин Ягел”, който завежда дело против Мишел Верн, т.к. 

фигурира като бандит в романа; вследствие на скандала „книгата 

моментално е инкриминирана”. 

При цялото ми уважение към изследователските усилия на д-р Е. 

Райчева и д-р Ж. Борин относно творчеството на Жул Верн, почтено 

признавам, че ми е невъзможно да си представя тяхната методика на 

проучването по тази тема. Не изключвам възможността те да страдат от 

масово разпространената и в най-високите нашенски академични етажи 

научна бюрокрация, която дори в края на второто десетилетие от XXI в. не 

признава източници от интернет и фанатично робува изключително на 

архивни бумаги. Поради това допускам двете авторки на „откритието” да 

нямат представа, че през май-юли 2018 г., т.е. година и половина ПРЕДИ  

интервюто им в БНР, в интернет е разпространена обилна информация с 

нови за българската литература сведения (за двата романа!), 

съдържащи отговори на интересуващите ги въпроси [2], [3], [4]. Трудно ми 

е да проумея обаче защо не са направили справка поне в каталозите на 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) или на 

Централната университетска библиотека на СУ „Св. Климент Охридски” 

(ЦУБСУ). Ако впишат името „Жул Верн” в полето „Заглавие” на заявката 

https://alba-books.com/image/cache/data/Burda/DULO-200x300.jpg
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за системата COBISS+ на НБКМ, веднага ще получат две заглавия по 

темата „Жул Верн и България” (2006 и 2014 г.). Ако посетят електронния 

каталог на ЦУБСУ, ще научат за източник по същата тема от 1987 г. и био-

библиография за Жул Верн в България, издадена 1977 г. Сиреч, само за 

десетина минути щяха да разберат, че поне що се отнася до романа 

„Дунавският лоцман”, преди тях в българската литература има немалко 

писано … Няма да досаждам на читателите с нов преразказ на 

публикуваното от мен през май–юли 2018 г., но се виждам принуден да 

направя уточнения относно недостоверните твърдения на авторките (Е. Р. 

и Ж. Б.).  

„Дунавският лоцман” не се появява в края на 80-те години на 

миналия век благодарение на Пиеро Гондоло дела Рива, т.к. той е роден 40 

години след първото френско издание на романа през 1908 г. Уважаваният 

италиански вернист има обаче безспорна заслуга за откриването (1978 г.!) 

на оригиналния ръкопис на романа „Хубавият жълт Дунав”, който за пръв 

път е издаден във Франция през 1988 г. В България за съществуването му 

беше съобщено през май 2018 г. [2] … 

 Действието на романа „Дунавският лоцман” не започва в Русе, а в 

другия край на Европата, в град Зигмаринген, разположен на брега на 

Горен Дунав в Баден-Вюртемберг, Германия. 

 Нито в първото френско издание на „Дунавският лоцман”, нито в 

следващите му издания не е съществувал русенски търговец с името 

Ягел и естествено заради такова лице международен скандал не е имало. 

Истината е подобна на тази от соцанекдота за изнесените в Швейцария 

български компютри, които се оказали върнати от Швеция некачествени 

компоти. През юни 2018 г. публикувах сравнително подробни сведения за 

въпросната българска следа [3], поради което сега само я припомням 

накратко. 

 През ноември 1908 г. във Франция започва публикуването на части 

от романа „Дунавският лоцман” и тогава русенският търговец от еврейски 

произход Жакел Семо (Jackel Semo) научава, че той е един от 

отрицателните герои в него. Поради това наема адвокат, който да се 

свърже с издателя и да поиска обезщетение за нанесените морални вреди. 

През декември 1909 г. адвокатът му моли писмено издателя за среща с цел 

уреждането на конфликта. Издателят веднага съобразява, че при процес  

може да бъде разкрита манипулацията на ръкописите на Ж. Верн, издадени 

посмъртно, и по указание на сина му М. Верн подменя името Жакел Семо 
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(Jackel Semo) с Якуб Огул (Yacoub Ogul), което на френски има същия 

брой букви и благодарение на това са избегнати други промени в текста. 

После в отпечатаните екземпляри на първото френско издание на романа, 

появило се във вид на брошура и книга, са подменени съответните листи с 

името Жакел Семо, а на така изработените нови екземпляри е сменена и 

корицата. В началото на 1910 г. Ж. Семо обявява иска си за обезщетение 

20000-25000 франка, а в хода на преговорите увеличава размера до 50000 

франка. Преговорите завършват без споразумение и в края на декември 

1911 г. (ст. ст.) двете страни се явяват пред съда. Там обаче ищецът Ж. 

Семо губи делото и дори е осъден да плати по един франк на М. Верн и 

издателя Етцел. Сиреч, от правно гледище, няма съдебно постановление 

за инкриминиране на книгата. В българския печат съобщението за 

решението на френския съд е публикувано на 3 (16) януари 1912 г. 

  Съобщението „Жюл Верн и българинът” във в. 

„Воля” от 3 (16) ян. 1912 г., с. 3 (факсимиле) –  

http://morskivestnik.com/compass/news/2018/062018/images/MVkLOZMAN-

Uvod1_17062018.jpg 

Въпреки критичните ми бележки към злополучното „романно 

откритие” на д-р Е. Райчева и д-р Ж. Борин, иска ми се да вярвам, че те 

биха могли все пак да бъдат много полезни при изследването и 

популяризирането на творчеството на Жул Верн в България в следните 

направления: 

 - критичен анализ на досегашните преводи на български на романа 

„Дунавският лоцман” и подготовка на нов и пълен превод с подходящ 

справочен апарат; 

 - превод на български на романа „Хубавият жълт Дунав”; 

https://morskivestnik.com/compass/news/2018/062018/images/MVkLOZMAN-Uvod1_17062018.jpg
https://morskivestnik.com/compass/news/2018/062018/images/MVkLOZMAN-Uvod1_17062018.jpg
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   Корица на първото френско издание на „Le beau Danube 

jaune” („Хубавият жълт Дунав”) от 1988 г. –  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Verne_-

_Le_Beau_Danube_Jaune.djvu/page1-250px-Verne_-_Le_Beau_Danube_Jaune.djvu.jpg 

 - критичен анализ на преводите на романа „Капитан Немо”, 

издадени у нас след 1990 г., и подготовка на нов, пълен и по-достоверен 

превод с подходящ справочен апарат [5].    

  

 С благодарност отбелязвам обаче, че радиоинтервюто с д-р Е. 

Райчева и д-р Ж. Борин стана повод да издиря нови сведения за историята 

на романа „Дунавският лоцман”. Едва сега ми хрумна да потърся 

информация за творчеството на Ж. Верн в известната „Библиография за 

Черно море и крайбрежията му” на контраадмирал Сава Н. Иванов (1940 

г.). Бях изключително приятно изненадан да установя, че единствената 

българска публикация за него (Ж. В.), включена в тази библиография, е 

неизвестното досега в българската литература за великия френски писател 

заглавие: „Пилотът по Дунава. – Превод от К. Пенчев – (в. „Търговско 

промишлен глас, год. XI, бройове 1914, 1915, 1916 и други, София, IX. 

1932 г., стр. 4.” [6, с. 43]. Точно това библиографско описание се оказа 

поместено и в ежемесечната рубрика на сп. „Морски сговор” (1932 г.) [7, с. 

29]. Тъй като библиографското описание е непълно и от него не става ясно 

дали е публикувана само част от романа или пълният му обем, прегледах 

вестника през периода септември–декември 1932 г. и тук предлагам както 

пълното описание [8], така и допълнителни сведения. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Verne_-_Le_Beau_Danube_Jaune.djvu/page1-250px-Verne_-_Le_Beau_Danube_Jaune.djvu.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Verne_-_Le_Beau_Danube_Jaune.djvu/page1-250px-Verne_-_Le_Beau_Danube_Jaune.djvu.jpg
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http://morskivestnik.com/compass/news/2016/052016/images/korica_m_bibliografia_1940.jp
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На 5 септември 1932 г. в. „Търговско-промишлен глас” помества 

кратко съобщение за предстоящото публикуване на романа:   

 „От утре започваме печатането на романа „Пилотът по Дунава” из цикъла  

необикновени пътешествия от Жюл Верн, преведен от деветото издание на 

оригинала (подч. мое, И.А.). 

Този роман излага част от историята на нашето възраждане, около епохата на 

Херцеговинското възстание. Наедно с искренна и свята любов, високи патриотични 

чувства и самопожертвувания, голяма криминалистична интрига, тука се рисува 

особенно българската ѝ част с най-голяма географска вещина и турските порядки в 

поробена България през онези пет века тъмна епоха. 

Рядко се среща в българската литература исторически роман от близкото наше 

минало под турско робство, като този що е написал знаменития французин Жул Верн с 

такава вещина и с такова дълбоко познавание на нашата история, етнография, 

география и главно такова дълбоко познавание географията на р. Дунав. 

Този роман е съчетание на криминалистика, патриотизъм, тирания, 

себеотрицание, любов към ближния, към домашното огнище, речно риболовство, речно 

плавание и, най-главното, всичко около българския бряг, с действующи лица българи, 

които са обрисувани с рядка психологична правдивост, българи изцяло предадени на 

революционната работа за освобождение на родината си” [9]. 

Преводът е дело на К. Пенчев, за когото засега не откривам никакви 

биографични сведения. Предполагам, че гореспоменатото анонимно 

представяне на съдържанието на романа е негово дело. 

Още през май 2018 г. съобщих, че трите известни досега превода на 

романа „Дунавският лоцман” са направени със съкращения, които обаче не 

са обосновани и означени в българския текст. Сега предлагам сравнителен 

анализ на обемите на четирите превода, които преизчислих в стандартни 

страници (1800 знака). 

 

https://morskivestnik.com/compass/news/2016/052016/images/korica_m_bibliografia_1940.jpg
https://morskivestnik.com/compass/news/2016/052016/images/korica_m_bibliografia_1940.jpg
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Година на 

публикуването 

1932 1943 1946 1991 

Обем във физически 

страници 

71 броя на 

вестника 

(на стр. 4 

долу) 

160 166 106 

Обем в стандартни 

страници (1800 знака) 

242 157 163 149 

 

Сравнението ясно показва, че най-вероятно преводът от 1932 г. е 

пълен, докато преводите от 1943, 1946 и особено 1991 г. са направени със 

значителни съкращения.   

Интересен е фактът, че още К. Пенчев през 1932 г. пръв побългарява 

името на главния герой Серж Ладко (Serge Ladko), като го превежда 

Сергей  Владков. През 1943 и 1946 г. това име става Стефан Владков, а 

през 1991 г. Сергей Ладков… 

Показателно за качеството на българските преводи е сравнението на 

текстовете на последния романен абзац от 1932, 1943 и 1991 г., 

съответния френски текст и превода на Гугъл-преводача: 

1932 г. – „Но каквато и да е разликата в положението им, на тримата 

синове на Сергей Владков сърдцата бият наедно. Впустнали се в живота по 

разклонените техни пътища, те винаги се срещат при общите си 

кръстопътища: една и съща почит към баща си, еднаква нежност към 

майка си и еднаква обич към отечеството България.”  

1943 г. – „Макар и с различни професии, синовете на Стефан 

Владков останаха винаги привързани към родната къща, обожаваха 

родителите си и както тях питаеха голяма любов към Родината си 

България, готови винаги на всички жертви за нея”  

1991 г. – „Макар и с различни професии, синовете на Ладков 

останаха винаги привързани към родната къща. Те обожаваха родителите 

си и като тях изпитваха голяма любов към родината си, към България, 

готови винаги на всякакви жертви за нея”. 

Френски текст: „Mais, quelle que soit la différence de leurs positions, 

des trois fils de Serge Ladko le coeur bat à l'unisson. Aiguillés par la vie sur des 

routes divergentes, ils se rencontrent toujours à ces carrefours: une même 

vénération pour leur père, une égale tendresse pour leur mère, un pareil amour 

de la patrie bulgare.”   

Превод на Гугъл: „Но независимо от разликата в техните позиции, 

от тримата синове на Серж Ладко сърцето бие в унисон. Позовавани от 
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живота по различни пътища, те винаги се срещат на тези кръстопът: 

същата почит към баща си, равна нежност към майка им, подобна любов 

към българската родина.” – 

https://translate.google.bg/?hl=bg&tab=wT#view=home&op=translate&sl=fr&tl

=bg&text=%E2%80%9EMais%2C%20quelle%20que%20soit%20la%20diff%C

3%A9rence%20de%20leurs%20positions%2C%20des%20trois%20fils%20de%

20Serge%20Ladko%20le%20coeur%20bat%20%C3%A0%20l'unisson.%20Aig

uill%C3%A9s%20par%20la%20vie%20sur%20des%20routes%20divergentes%

2C%20ils%20se%20rencontrent%20toujours%20%C3%A0%20ces%20carrefou

rs%3A%20une%20m%C3%AAme%20v%C3%A9n%C3%A9ration%20pour%

20leur%20p%C3%A8re%2C%20une%20%C3%A9gale%20tendresse%20pour

%20leur%20m%C3%A8re%2C%20un%20pareil%20amour%20de%20la%20pa

trie%20bulgare%E2%80%9D  (Посетено на 1 март 2020 г.). 

  Критичното сравнение на петте текста дава основание за следните 

изводи: 

Първо. Най-близко до оригиналния френски текст е преводът от 

1932 г., докато българският текст от 1991 г. е твърде далеч от него.  

Второ. Преводът от 1991 г. удивително прилича на превода от 

1943 г., макар последният съществено да се различава от френския 

оригинал. Защо ли?... 
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