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Как най-лесно се става полиглот?

(06.10.2014)

Идеята за тази тема ми беше дадена от Рени. След
две години и половина проучвания, най-сетне разга-
дахме тайната на българските полиглоти. Е, и по све-
та не е кой знае колко по-различно :) 

В любимия  ми  фантастичен  сериал  „Фарс-
кейп"  е  предложено (почти)  тотално реше-
ние на нуждата от превод. С помощта на ми-
кробите-преводачи ставаш „полиглот" почти
незабавно, след като ти инжектират тези ми-
кроби. Разбира се, не е необходимо да знаеш
който и да било чужд или извънземен език.
Микробите-преводачи ти помагат да разби-
раш почти всеки език във вселената.

Това  решение  на  преводаческия  въпрос  е
много привлекателно, макар че има и своите
недостатъци. Микробите-преводачи ти пома-
гат да разбираш събеседника си, без да зна-
еш езика му. За да разбираш текст на непоз-
нат език обаче, трябва да знаеш как се чете
правилно на този език, което няма как да се
гарантира стопроцентово, ако не знаеш ези-
ка. Освен това, ако на събеседника ти не са
му инжектирани микроби-преводачи, той ня-
ма как да те разбира. Да не говорим, че има
и някои видове във вселената, които са алер-
гични  към  микробите-преводачи  (както  на
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Земята агенциите са алергични към прево-
дачите и затова ги третират като микроби).

Принципът на действие на микробите-прево-
дачи е следният: те „колонизират" основата
на мозъка ти и ти позволяват да разбираш
говора на всеки друг - било то човек или из-
вънземно. 

На Земята принципът на действие на микро-
бите-преводачи се използва от агенциите за
преводи. Именно този принцип е в основата
на  най-лесния  начин  да  станеш  полиглот.
Първо,  основаваш  си  фирма,  след  това  си
„инжектираш"  един  списък  с  преводачи,  и
така ставаш полиглот. 

Как става това на практика? 

На практика списъкът с  преводачи се  „ин-
жектира" в компютъра ти. Там списъкът „ко-
лонизира"  един  файл  („база  данни").  При
нужда да се преведе нещо -  било то устно
или писмено - избираш преводач от списъка
и го задействаш, както се задействат микро-
бите-преводачи  в  основата  на  мозъка  ти.
Т.е.,  преводачът е забележим колкото мик-
роба-преводач. Никой не го забелязва, обаче
преводът става. Това се повтаря безброй пъ-
ти и всеки, който се обърне към теб за пре-
вод, смята, че ти си го направил, а не микро-
бът-преводач. Започват да те смятат за поли-
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глот. И то с право. Обикновените полиглоти
знаят няколко езика, а ти -  30,  50,  100, та
чак всички езици на Земята! 

За  съжаление,  колкото  и  незабележими да
са, преводачите, все пак, имат огромни раз-
мери в сравнение с тези на микробите-пре-
водачи. Затова полиглотите-агенции прибяг-
ват  все  по-често  до  микро-преводачи  (т.  е.
софтуерни преводачи), напр. (най-прочутия)
Бачо Гугъл, или както фамилиарно си го на-
ричаме, Бачо Преводачо. По този начин и на
Земята  лека-полека  започва  миниатюризи-
ране на преводачите и отваряне на път към
истински „one-man-show" преводачи.  Някой
може да започне прилагане и на нано-техно-
логии, които на първо време да заменят ми-
кробите-преводачи  от  вселената  на  Фарс-
кейп. 

Така обаче ще изчезнат и агенциите, понеже
всички потребители ще започнат да си ин-
жектират нано-преводачи или микроби-пре-
водачи и няма да имат нужда от услугите на
полиглотите-агенции. И в светлото комунис-
тическо бъдеще всеки човек ще стане поли-
глот, а на децата ще се разправят приказки
от сорта: „Имало едно време един човек-пре-
водач. Той обаче бил толкова незабележим,
че на хората им дошло на ум да го заменят с
микроби-преводачи, за да не заема толкова
място и да не иска да яде и да спи..."

178


