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        Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита от 

Катедра "Кореистика" към Софийски университет "Св. Климент 

Охридски", където дисертантът е бил зачислен на редовна докторантура.  

         Трудът се състои от 220 страници. Библиографията включва 

145 заглавия, от които 8 на кирилица, 41 на латиница и 96 на корейски 

език. 
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Цели и задачи на изследването 

        Цел на настоящата работа е да открие и проследи 

функционирането хоноративната система и нейните маркери (елементи) в 

преводи на Библията на корейски език, както и да се проследи как се 

реализира хоноративната система в библейските текстове, чиито 

оригинали са съставени на езици с по-слабо развита система за изразяване 

на учтивост. 

        В рамките на съвременния корейски език в Корея са известни 

следните преводи от оригинални текстове – от еврейски език на Стария 

Завет и от гръцки език на Новия Завет:  

   1) преводи, извършени от протестантската църква; 2) съвместни 

преводи, извършен от протестантската и католическата църква; 3) превод, 

преработен от църквата на КНДР; 4) преводи, извършени от 

католическата църква.  

        За целите на настоящата дисертация са използвани седем 

съвременни корейски превода -   „Gongdongbeonyeogseongseo“ 

(공동번역성서), 1977 г.; Seongyeong“ (성경), 1984 г.; 

„Seongyeongjeonseo Pyojunsaebeonyeog“ (성경전서 표준새번역), 1993 г.; 

„Seongyeongjeonseo gaeyeoggaejeongpan“ (성경전서 개역개정판), 1998 

г.; „Gongdongbeonyeogseongseo gaejeongpan“ (공동번역성서 개정판), 

1999 г.; „Seongyeongjeonseo Pyojunsaebeonyeog gaejeongpan“ (성경전서 

표준새번역 개정판), 2004 г. и  „Seongyeong“ (성경), 2005 г.  

 
    Хоноративната система в корейските преводи 
        Хоноративната система в корейските преводи се изразява в 

разнообразни уважителни елементи и се разлизира на морфологично - 

синтактично ниво. Чрез тях  се генерира учтивост в присъствие на 

лицето, което е обект на уважение в текста. От преводачите се изисква 

както адекватност при реализиране на системата от гледна точка на 

корейската граматика, така и приемливост от страна на всяка църква 

според нейните постулати.  

        По-долу ще представим поотделно  характеристките на тези 

преводи. 

    1)  „Gongdongbeonyeogseongseo“ (공동번역성서), 1977 г. – 

комитетът, занимаващ се посочения превод се състои от корейски 

богослови, специалисти по библеистика от Протестантската и 

Католическата църква. В него е използвано Божието нарицателно име - 

„Hanŭnim” (하느님) и собственото Му име „Yahwe“ (야훼, Яхве).                

    2) Изданието на Севернокорейската църква „Seongyeong“(성경),  

1984 г. – всъщност е преработено издание на 
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„Gongdongbeonyeogseongseo“ (공동번역성서), 1977 г. В него не се 

забелязва типичният диалект на Пхенян, тъй като основната му функция е 

да демонстрира, че в КНДР съществува свобода на религиите. 

Ръководството на дейностите за съответното издание умишлено избира 

„традиционното произношение“ „Yeohowa” 여호와 (Йехова), старото 

корейско произношение на „Tetragrammaton“ (YHWH).  

    3) „Seongyeongjeonseo Pyojunsaebeonyeog“ (성경전서 표준새번역), 

1993 г. – този превод е изработен от Корейската Протестантска църква, за 

да преведе  Божието слово на съвременен корейски език, съобразявайки 

се с речта на младите,  за да е лесно разбираем смисълът на Библията. В 

него за първи път се наблюдава думата „ju“ (주), която съответства на 

еврейския „Adonai”, гръцкия „Kwirios“, обозначаваща уважение към Бога. 

Функцията му е да не се произнася пряко Святото Божие собствено име, а 

по-скоро да се изрази уважение чрез израза „Господ мой“.  

    4) „Seongyeongjeonseo gaeyeoggaejeongpan“ (성경전서 개역개정판), 

1998 г.- този превод е въз основа на оригиналния корейски превод 

„Syeongyeongjyeonsyeo“ (셩경젼셔), 1911 г. Той е пета преработка на 

изданието, наречено „традиционна корейска Библия“. Функцията му е да 

служи на корейските протестанти, които са свикнали със стила на 

съответните поредни преработени издания. Когато читателите четат този 

превод имат чувството, че четат поезия. От тази гледна точка корейската 

протестантска църква предпочита него за официални богслужения, 

защото в него добре се спазва рима. По традиция в него се използва 

Божието собствено име „Yeohowa” 여호와 (Йехова). 

    5) Преводът „Gongdongbeonyeogseongseo gaejeongpan“ 

(공동번역성서 개정판), 1999 г. – съответният превод също е преработено 

издание на  „Gongdongbeonyeogseongseo“ (공동번역성서), 1977 г. по 

инициатива на Католическата църква. Докато преводът в КНДР избира 

„Yeohowa” 여호와 (Йехова) произношението на собственото Му име, то 

„Gongdongbeonyeogseongseo gaejeongpan“ (공동번역성서 개정판), 1999 г. 

се придържа към избора на своя оригинален текст -„Yahwe“ (야훼, Яхве).  

    6) Преводът „Seongyeongjeonseo Pyojunsaebeonyeog gaejeongpan“ 

(성경전서 표준새번역 개정판), 2004 г. – е преработено издание на 

„Seongyeongjeonseo Pyojunsaebeonyeog“ (성경전서 표준새번역), 1993 г. 

За разлика от „Seongyeongjeonseo gaeyeoggaejeongpan“(성경전서 

개역개정판), 1998 г., това издание използва думата за Божието собствено 

име „junim” (주님), която кодира по-голямо уважение към Бога заради 

прибавянето на уважителната частица „-nim“ (-님).  

    7) Seongyeong „“ (성경), 2005 г. –  е първият превод на Стария 

Завет, Новия Завет и неканоничните книги от страна на Католическата 
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църква. Той служи за официално четене по време на всякакви видове 

богослужения и за лична нужда на католиците. В него се наблюдава 

уважителната форма „junim” (주님). 

        При реализиране на системата в конкретни комуникативни 

ситуации според решението на различните преводачи на горепосочените 

преводи, използвайки нейните елементи, се кодира учтивост към един и 

същи герой по различен начин чрез избора на езикови средства. 

        В текста лицето, което е обекта на учтивост, може да бъде 

третирано по различен начин в зависимост от перцепцията на 

преводачите на корейските преводи. Употребата на елементите на 

системата на практика толкова от самото съдържание на комуникацията, 

колкото от избора на преводачите. Преводачите на четири групи преводи, 

които са актуални при корейците, разполагат със съвременни корейски 

вербални средства на актуалната хоноративна система.  

        За постигането на целите на дисертацията трябва да се изпълнят 

следните задачи: 

    1) Да се разгледа хоноративната система, като се постави акцент 

върху основните категории в нея заедно с илюстрации с и примери за 

вербално поведение от ежедневието. Да се създаде по-цялостна представа 

за характеристиките на съответната категория. 

    2) Да се представят обстоятелствата около създаването на преводите 

на Библията на съвременен корейски език  с акцент  върху най-често 

използваните сред тях. 

    3) Да се подберат и проучат текстове от Библията, в които 

хоноративната система се реализира чрез вербални актове, актуални за 

съвременните корейци. Такива са седемте съвременни корейски превода 

на книга Рут от Стария Завет. 

        При изпълнението на тези основни задачи следва да се разгледат 

следните въпроси: 

    1) Кой от участниците в комуникативния акт играе ключова роля в 

конкретна      комуникативна ситуация? 

    2) Кой фактор е водещ в системата?  

    3) Кои съществителни нарицателни имена са избрани от различните 

преводачи -  чуждестранни мисионери и корейци за кодирането на 

учтивост към „Бог“ в първите корейски преводи на Библията?  

    4) Кои от четирите форми „여호와“ (Йехова), „야훼“(Яхве), „주“ 

(Господ) и „주님“ (Господ) са реализирани за означаване на Божието 

собствено име в седемте съвременни корейски превода? 

    5) По отношение на категория „sangdae“:  Кои от представените 

седем учтиви форми са реализирани между комуникаторите в книгата Рут 

според перцепцията на преводачите, тъй като те в голяма степен играят 

роля на адресант?  
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    6) По отношение на категория „juche“: При кои междуличностни 

отношения на комуникаторите се използва уважителният суфикс „-si-“(-

시-), който е категориален маркер за „juche“? 

    7) По отношение на категория „juche“:  Колко често са застъпени в 

седемте превода  установените маркери за категория „juche“ - 

уважителният суфикс „-si-“(-시-) и уважителната позиционна частица за 

подлог „-kkeseo” (-께서)? 

    8) По отношение на категория „gaegche“: Според кой фактор и кое 

правило се осъществява кодирането на учтивост към референта, изразен с 

непряко или пряко допълнение, установявайки кой е по-висшестоящ - 

субектът или референтът в конкретна комуникативна ситуация в книгата 

Рут?  

    9) По отношение на категория „gaegche“: Кои уважителни 

лексикални форми на съществителни и предикативи са реализирани в 

преводите?  

    10) Кои са основните функции на традиционните и новите форми 

според преводите  на книга Рут?  

        Настоящият труд се състои от увод, три глави, заключение, 

библиография и приложения текстовете на книгата Рут от използваните 

седем съвременни корейски превода. Първата глава се характеризира с 

теоретична част, в нея са описани особеностите на системата поотделно в 

три основни категории: 1) „кодиране на учтивост към адресата“ - 

sangdaenopimbob (상대높임법); 2) „кодиране на учтивост към субекта“ - 

juchenopimbob (주체높임법); 3) „кодиране на учтивост към референта“ - 

gaegchenopimbob (객체높임법). Във всяка от тях е анализирана 

хоноративната система, подредена според кодирането на обекта/лицето, 

определено от съответната категория. Във втора глава е представена 

кратка история на корейските преводи на Библията. Акцентите са върху 

Божието нарицателно и собствено име в съществуващите корейски 

преводи, като е представен и морфологичен анализ на имената Му. В 

трета глава се изследват текстовете на книгата Рут въз основа на 

горепосочените задачи в рамките на седемте превода.  

 

Методология на изследването 

      В първа глава се използва методът на компонентния анализ, като 

чрез него се разграничават различни уважителни елементи, 

функциониращи в съвременните корейски вербални поведения в 

зависимост от трите категории, базиращи се на това именно към кого се 

изразява уважение: адресат, субект и референт. Установяват се 

функциите на съществуващите уважителни средства в системата, 

класифицирайки ги в три основни категории.  
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        В останалата част от труда се използва методът на 

съпоставителния анализ. Във втора глава се избират научните материали 

на настоящия труд, които се отнасят до съвременния корейски език, 

разглеждайки всички издания на корейските преводи на Библията.  

        В трета глава открояват се причините за избора на книгата Рут 

измежду всички книги на  Библията, представят се героите на книгата и 

се определят най-важните фактори между комуникаторите. Изследват се 

учтивите форми, които принадлежат към категория „sangdae“, определят 

се използваните учтиви форми поотделно във всеки превод. Установява 

се кои учтиви форми избират преводачите при дадени междуличностни 

отношения: между свекърва и снаха, между жените, между господар и 

неговите работници, между млада жена и възрастен мъж, между двама 

зрели мъже на аналогична възраст и между възрастен мъж и по-възрастни 

мъже. Обръща се внимание на проявата на учтивите форми и се определя 

към коя група от традиционните и новите форми принадлежат. Целта е да 

се установи дали в действителност основната функция на традиционните 

форми е за „вертикално отношение“, а на новите форми – за 

„хоризонтално отношение“.  

        По отношение на категория „juche“ е анализирана проявата на 

уважителния суфикс „-si-“ (-시-) - задължителния маркер за кодиране на 

учтивост към субекта, към всеки един герой в книгата, за да се уточни 

при кое комуникативно условие се осъществява категория „juche“. Тук 

прилагаме метода на съпоставителния анализ и разглеждаме два 

уважителни маркера - суфикс „-si-“(-시-) и позиционната частица за 

подлог „-kkeseo” (-께서), принадлежащи към категория „juche“, за да 

установим дали първият е задължителен, а вторият -  факултативен. 

        Във връзка с изследването на категория „gaegche“ участниците в 

комуникацията са идентифицирани според факторите социална йерархия, 

семейни отношения, възраст и пол. Въз основа на това се избира обектът 

на съответната категория изречения, използвани при комуникативно 

условие, според което референтът е по-високостоящ от субекта. 

Установява се кои уважителни лексикални форми на съществителни и 

предикативи са реализирани в съвременните преводи.    

 

  

Структура и съдържание на дисертацията 

        Дисертацията се състои от увод, три глави, заключение, осем 

приложения и библиография. Приложенията са използваните корейски 

преводи на книга Рут от Стария Завет, както и български превод на книга 

Рут от Библията, издадена през 2013 г.  
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Увод  

        В корейското езикознание корейската хоноративна система е 

тясно свързана с корейската култура, социални конвенции и 

нравственост. При осъществяване на комуникацията в корейския език се 

маркира учитивост. За кодирането на учтивост към съответното лице в 

конкретна комуникативна ситуация адресантът прилага в различна степен 

механизмите, които предлага хоноративната система. Тя се състои от 

разнообразни езикови средства, които функционират, за да кодират 

учтивост към  адресата, субекта или референта, който е изразен с 

непряко или пряко допълнение в изречението.  

 

 

Първа глава 

        Хоноративната система в корейския език е сума от всички 

уважителни елементи и се реализира чрез морфологични и синтактични 

фактори. Изразяването на учтивост става чрез средствата на системата, 

която се простира в целия дискурс и притежава голяма променливост. В 

корейския език социалната йерархия на съответното лице се оказва 

изкючително важен фактор за определяне на лингвистичното му 

третиране. Въпреки своя граматичен елемент, системата не може да бъде 

приравнявана с граматична категория. При реализирането й в конкретни 

комуникативни ситуации един и същ адресант, използвайки нейните 

средства, кодира адресата, субекта и референта по различен начин чрез 

избора на езикови средства. В съвременната корейска речева практика 

системата не е стройна и недвусмислена, защото епизодични и 

променливи елементи влияят върху спонтанното вербално поведение.  

        Всъщност, в Корея нагласите за използването на хоноративната 

система варират значително по географски региони, по семейства и по 

поколения. 

        В съвременния корейски език адресантът трябва да оформя 

вербалното си поведение с помощта на учтиви форми, съставляващи 

категорията „sangdae“. Адресантът има решаваща роля за реализирането 

на системата в зависимост от междуличностните отношения, 

комуникативната ситуация и стратегиите, т.е. категорията „sangdae“ се 

състои от седем разграничени градации според характера на учтивост. По 

принцип разделяме седемте учтиви форми на две групи: пет традиционни 

форми, официално учтиви, и две нови форми, неофициално учтиви. 

Напоследък формата „haseyoche“ (하세요체), често употребяваща се в 

неофициални комуникативни ситуации, започва да замества дори 
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формата hasibsyoche“ (하십쇼체). В съвременната корейска речева 

практика все повече се разширява употребата на новите форми. 

        Споменатите форми с двойна суфиксация с уважителния суфикс 

„-si-“ (-시-) се наблюдават, когато адресатът и субектът съвпадат. За да 

се кодира учтивост към субекта чрез добавянето на суфикса „-si-“ (-시-), 

той се вмъква между основата на предикатив и формообразуващ суфикс. 

Употребата на уважителния некраен суфикс „-si-“ (-시-) в категория 

„sangdae“ осъществява факултативна роля в зависимост от кодираната 

учтивост според намерението на адресанта. 

        В съвременната устна реч комуникаторите не се придържат към 

една и съща учтива форма по време на речевия акт. Разминаване на 

учтивите форми отбелязваме главно при смесването на hasibsyoche“ 

(하십쇼체) с „haseyoche“ (하세요체), „haoche“(하오체)“ с „haeyoche“ 

(해요체) , „hageche“(하게체) с „haeyoche“ (해요체) и „haeche“(해체) , 

„haelache“ (해라체) с „haeche“(해체), „haeyoche“ (해요체) с 

„haoche“(하오체)“ и „haeche“(해체) с  „haeyoche“ (해요체), 

„hageche“(하게체) и „haelache“ (해라체)(Сонг, 2007: 121). 

        Носителите на езика над 30 годишна възраст генерират 

прецизно системата, докато младите, под 30 години, трудно генерират 

традиционните форми в съответната среда. Те предпочитат да изразяват 

учтивост към съответното лице предимно чрез новите форми.  

        Обръщенията, изразени с лични местоимения, граматично 

значение (второ лице, единствено/множествено число) и съществителните 

собствени имена с различни частици, думи и титли се съгласуват със 

съответните учтиви форми. 

        В съвременния корейски език нивата на категория „sangdae“ 

може да се разпределят въз основа на видове текстове според 

обществената сфера например с изключение на „halache“ (하라체), което 

се използва в писменната реч, всички нива се наблюдават в разговорни 

корейски текстове.  

        Единствено „hasibsyoche“ (하십쇼체) разгледано в раздел 1.2.1 

се използва в медийни текстове, „hasibsyoche“ (하십쇼체), 

„haoche“(하오체)“ и „halache“ (하라체) се използват в официално-

делови текстове. По свойство на обективност само „halache“ (하라체) 

може да се използва в научни текстове. Всички споменати нива  в 

настоящия труд може да имат своеобрана роля във вид на немерна реч в 

художествени текстове в съвременния корейски език. 

        В съвременния корейски език извършителят на действието 

изпълнява служба на подлог в изречението и се нарича „субект“ (주체).  

При категория „juche“ в системата подлогът, обозначаващ обект на 
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„уважение“ според правилата на системата, трябва да кодира учтивост 

към субекта чрез суфиксация с уважителния некраен суфикс „-si-“(-시-

). Маркираната суфиксация с уважителен некраен суфикс „-si-“(-시-) 
кодира учтивост „уважителност“, докато немаркираната суфиксация с 

уважителен некраен суфикс „-si-“(-시-) кодира учтивост 

„неуважителност“. Останалите уважителни елементи за кодирането на 

учтивост на категория „juche“ са следните: „уважителни лексикални 

форми на съществителни“, „уважителни лексикални форми на 

предикативи“ и позиционна уважителна частица за подлог „-kkeseo”(-

께서).  

        В съвременния корейски език съществуват само няколко 

уважителни лексикални форми на съществителни, кодиращи съвместно 

учтивост на категория „gaegche“ и  „juche“, докато има и „уважителни 

лексикални форми на juche“ предикативи, кодиращи своеобразно 

учтивост на категория „juche“. Средствата на системата от вида 

„уважителни форми“ изпълняват служба на кодиране на учтивост чрез 

редуване с неутрални съществителни и неутрални предикативи, като те са 

задължителни елементи на категория „juche“ редом с уважителния 

некраен суфикс „-si-“(-시-), докато позиционната уважителна частица за 

подлог „-kkeseo”(-께서) е факултативен елемент.    

        В съвременния корейски език при кодиране на категория „juche“ 

се използват три оригинални основи на предикативи със значение „имам“, 

които изпълняват служба на сказуемо в изречението, съставено от двойни 

подлози:  „issda“ (있다)  „isseusida“ (있으시다) и  „gyesida“ (계시다). 

Уважителната форма „gyesida“ (계시다) се използва в изречения, 

съставени от един подлог, обозначаващ обект на уважение, както и в 

изречения, съставени от двойни подлози, при условие че подчиненият 

подлог е обект на уважение. Със значение „болен съм“ може да се кодира 

учтивост към субекта чрез използване на неутралния предикатив „apeu-“ 

(아프-) и чрез използване на уважителна лексикална форма на 

предикатива „pyeonchanh-“ (편찮-). При изречения, съставени от един 

подлог, който е обект на „уважение“, се използва суфиксация с 

уважителен суфикс „-si-“ (-시-), прибавен към основата на уважителната 

лексикална  форма на предикатива „pyeonchanh-“ (편찮-).  

        Със значение (букв. „ям“ или „храня се“) в съвременния 

корейски език съществуват шест предикатива: неутрален предикатив 

„meogda“ (먹다) и уважителни лексикални форми „deulda“ (들다),  

„jabsuda“ (잡수다), „jasida“ (자시다), „deusida“ (드시다) и „jabsusida“ 

(잡수시다). Осъществяването на кодраната учтивост „уважителност“ на 

категория „juche“ се извършва чрез използването на „jasida“ (자시다), 
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„deusida“ (드시다) и „jabsusida“ (잡수시다), а не на неутралния 

предикатив „meogda“ (먹다). От морфологична гледна точка основата на 

предикатив „jasi-“ (자시-) е неделима, докато основите на предикативите 

„deusi“ (드시-) и „jabsusi-“ (잡수시-) са двуделими аналитични 

сегменти по следния начин: „deul“ (들) + „-si-“ (-시-) и „jabsu-“ (잡수-) 

+ „-si-“ (-시-). 

        Маркерът за категория „juche“ - уважителният некраен суфикс „-

si-“ (-시-), може да се поставя по три начина в изречения, съставени от 

сложни глаголни форми в сказуемото според граматическия характер на 

спомагателния глагол: суфиксация само към основата на втория 

(спомагателен) глагол, суфиксация само към основата на първия глагол и 

суфиксация към основите и на първия, и на втория глагол. 

        В съвременния корейски език от 1946 г. e въведен нов термин 

„gaegche“ (객체) в полето на корейската хоноративна система.  

Корейските езиковеди го дефинират по следния начин: „gaegche“ (객체) 

е лицето, което изпълнява служба на непряко или пряко допълнение, към 

което е насочено извършеното действие от извършителя (субекта). 

Категорията „gaegche“ всъщност кодира учтивост към „gaegche“, т. е. 

референта. От гледна точка на определянето на „gaegche“ (객체) 

предикативите в категорията „gaegche“ могат да бъдат само към глаголи 

за действие, а не глаголи за описание (прилагателни).    

        За разлика от категориите „sangdae“  и „juche“, категорията 

„gaegche“ не се осъществява чрез морфологично формообразуване. 

Корейската хоноративна система притежава категориални маркери за 

категорията „gaegche“ - уважителна позиционна частица за непряко 

допълнение „-kke“ (-께) и десетина уважителни лексикални форми на 

предикатива в категорията „gaegch’e“. По традиционна представа 

предикативите, които изразяват учтивост към референта, са включени в 

групата на „омаловажаващи форми“. Но ние приемаме мнението на 

корейския учен Lee Jeong-Bog, че те са „уважителни лексикални форми 

на предикатив в категорията gaegche“ от гледна точка на основната им 

функция, която е кодираната учтивост към референта. Кодирането на 

учтивост в категория „gaegche“ става чрез замяна на неутрални 

позиционни частици за непряко допълнение „-ege“ (-에게) и „-hante“(-

한테) с уважителна позиционна частица за непряко допълнение „-kke“(-

께), редуване на неутрални предикативи с „уважителни лексикални 

форми на предикатив в категорията gaegche“ и замяна на по-ниски 

думи/неутрални думи с „уважителни лексикални форми на предикатив в 

категорията gaegche“. 
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       Реализирането на кодираната учтивост към „gaegche“ се 

наблюдава главно при условие, че  референтът е по-висшестоящ от 

субекта. Но в рамките на категорията „gaegche“ адресантът играе 

ключовата роля за кодиране на учтивост към референта, особено когато 

той стои най-високо от всички участващи в комуникативната ситуация. 

    

Втора глава 
 

       Историята на християнството в Корея води началото си от 1800-

те години, най-важният период на преход на корейското общество към 

общество от съвременен тип.  В началото на ХІХ в. Чосон застава зад 

политика на изолация и не поддържа връзки със западните държави. 

Географското разположение на страната не привлича вниманието на 

западните сили и затова християнството навлиза в страната по-късно от 

другите азиатски държави. Въпреки това, от ХІХ в. до наши дни, Корея се 

превръща в държавата с безпрецедентен резултат от мисионерските 

усилия в световен план. 

       Първоначално църквата е изправена пред гонение поради лични 

причини заради традиционни схващания както от обществото, така и от 

страна на правителството, и дава своите мъченици, но християните 

жертват без колебание живота си и дават всичко за благовестието, 

вследствие на което се заражда днешното корейско християнство. След 

ХІХ в. западните мисионери, изпратени в Корея, са личности с изтъкнати 

умения. Те проникват в ситуацията, в която се намират корейците, и 

насочват усилията си към медицинска и образователна дейност. В 

корейската история християнството от Просветителския период дава 

огромен принос за Корея. Един от пионерите е Lee Seung-Man (이승만), 

който работи като учител в гимназия Baeje (배재) през 1895 г. и по–

късно става първият президент на Република Корея. Hong Jeong-Hu 

(홍정후) завършва класа по теология на H. G. Underwood през 1892 г., а 

през 1895 г. Yun Chi-Ho (윤치호) завършва своето обучение в Америка, 

където изучава западната философия. И двамата имат изключителен 

принос за Корея.  

      Първите корейски преводи на Библията са реализирани 

благодарение на инициативата на мисионерите с помощта на корейски 

преводачи. Те представляват преводи на „Евангелия“ от китайски език.  

        Използваните за корейския превод Библии са следните: 1) 

„Delegates' Version” 新約全書文理 (1852 г.); 2) „Novum Testamentum 

Graece by Edwin Palmer“ (1881 г.); 3) „The King Chames Version (KJV)“ 

(1758 г.); 4) „The Revised Version of New Testament (RV)“ (1881 г.); 5) 

„Revised Delegates' Version“ 新約全書文理 (1864 г.); 6) „西洋敎章一名 
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愛敬篇“ (1873 г.) със значение („Западно учение, наречено „Раздел 

уважаваща любов“). 

        Издадените корейски преводи са „Цялостна книга на Свещеното 

Писание на Исус“ (예수셩교젼셔) (1887 г.) в Манджурия и „Kuntan-

Corean N.T.“ ( 현토한한신약성서) (1884 г.) в Токуо. Преводачите 

успешно правят корейски превод на целия Нов Завет, съдържащ 27 книги, 

в рамките на 5 години от 1882 г. до 1887 г.  

        Първите корейски преводи, извършени в чужбина, имат общи 

черти - и двата превода са подготвени за корейския народ. Основната 

разлика е, че читателите на превода „Версия на Ross“ могат да бъдат 

всички корейци, докато „Версия на Lee Su-Jeong “ е предназначена за 

корейските аристократи. Те се нуждаят от преработване, тъй като първата 

версия на Евангелието е преведена на диалект Ъйджу (의주) и тя трябва 

да бъде преработена в корейски стандартен стил, за да бъде достъпна за 

всички корейци. Втората версия също не може да се разпространява без 

преработка от гледна точка на превода на гръцката дума „Theos“ със 

значение („Бог“), преведена на корейски език с „sin” (신, 神). Думата, 

избрана от Lee, се възприема от корейците по-скоро като значение  

„дух/духове“, отколкото като Единствен Бог. 

        Само 25 години след въвеждането на християнството в Корея 

Корейската Протестантска църква вече разполага с корейски превод на 

цялата Библия - 66 канонични книги - 27 книги на Новия Завет, 39 книги 

на Стария Завет. Корейските преводи на няколко книги на Библията в 

Китай и Япония се нуждаят от преработка по няколко причини: 1) 

Преводът „Версия на Ross“ е написан на диалекта на област Хамгьонг 

(함경), тъй като корейските преводачи са от областта Ъйджу (의주); 2) 

Той е направен в разговорен стил, тъй като преводачите са търговци - 

според корейската социална йерархия те са  „jungin“ (중인); 3) В превода 

„Версия на Lee Su-Jŏng “ е възприет терминът „sin”(신, 神) за гръцката 

дума „Theos“, тъй като и японските  преводи използват „sin” (神 ). 

Думата „sin” (신) се разбира от корейците като „дух/духове“, а не като 

„Бог“, Който е Единственият. 

        С оглед на горепоспоменатите причини преведените в чужбина 

книги се нуждаят от незабавна преработка. След учредяването на „The 

Permanent Executive Bible Committee“ (상임성서실행위원회) през 1893 г. 

започва преводаческа дейност на Библията в Корея. Издаването на втория 

корейски превод на Новия Завет се реализира през 1900 г. Под контрола 

на комитета през 1911 г. е издаден и първият корейски превод на Стария 

Завет. По отношение на извършения от комитета труд можем да 

отбележим, че преводът е направен от оригиналнен език - библейски 

еврейски или библейски гръцки, което е било важна задача на 



 14 

мисионерите. Преводът е сверяван с китайския  и японския превод – 

задача на корейските преводачи. 

        Благодарение на чуждестранните и корейските преводачи в 

преводите се съдържат изконни корейски думи, написани с корейската 

писменост Хангъл (한글), които са от значение за корейската историческа 

лингвистика 
1
.  

        Преводачите, членуващи в комитета, единодушно се съгласяват 

текстовете да бъдат редактирани в съответствие с тогавашния корейски 

стандартен вербален стил, диалекта на Ханянг (한양), столицата на 

династия Чосон (조선). Терминът „Theos“ на гръцки език със значение 

(„Бог“), използван в текстовете на Новия Завет и терминът „Elohim”, на 

библейския еврейски език със същото значение („Бог“), използван в 

текстовете на Стария Завет в корейските преводи на Библията се 

превежда с изконна корейска дума „Hanǎnim“ (하나님). Както е наречено 

Божието собствено име с термина „Tetragrammaton-YHWH”, в корейските 

преводи се забелязва „Jehovah” (여호와), а думата на гръцки език „Kyrios” 

е преведена с „Ju” (주) със значение (букв. „Господ“ или „Господар“).  

 

Трета глава 
 

         В рамките на петдесет години от първия корейски превод на 

Библията от китайски, английски, японски и еврейски през 1911 г. до 

1961 г. са известни четири издания, които са преработени в архаичен стил 

от страна на съвременните корейци. В последния превод, предаван от 

поколение на поколение, се съдържат и остарели думи, които са трудни за 

разбиране от страна на съвременните корейски младежи. Затова се налага 

той да бъде преведен отново на съвременен корейски език. Освен него 

корейската Протестантска и корейската Католическа църква притежават 

коренно различни преводи на съвременен корейски език. Изданията са 

официално подготвени от комитет, съставени от корейци, протестантски 

и католически библеисти.  

         Тук ще разгледаме хоноративните маркери от трите основни 

категории, които се наблюдават в седемте съвременни корейски превода, 

публикувани от 1977 г. до 2005 г
2
.      

                                                 
1  Първите корейски преводи съдържат важни материали в областта на корейското 

езикознание заедно с първия корейски роман „Mujeong”(무정) от Lee Gwang-Su и написан с 

корейското писмо, издаден през 1918 г.  
2
 Това са следните преводи : „Gongdongbeonyeogseongseo“ (공동번역성서), 1977 г .; 

преработеното издание на Севернакорейска църква „Seongyeong“(성경) 1984 г .; 

„Seongyeongjeonseo Pyojunsaebeonyeog“ (성경전서 표준새번역), 1993 г .; 
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        Разбира се в тях корейската хоноративна система е реализирана 

в съответствие със съвременната корейска речева практика. Тя притежава 

разнообразни езикови елементи за изразяване на учтивост към лице, 

което се обозначава с уважение. По същество на системата са присъщи 

граматически характеристки, поради което можем да разгледаме 

явленията в текстовете според адекватност и приемливост от страна на 

корейската граматика и корейската езикова култура.  

        В настоящата глава ще разгледаме маркиращите хоноративни 

средства в книга Рут от Стария Завет, тъй като в нея героите лесно могат 

да се дефинират според важните фактори, които значително действат 

върху кодирането на съответното лице. В книга Рут се съдържат 

разнообразни видове разговорни поведения, междуличностни отношения 

на героите, чрез които можем да разгледаме елементите на корейската 

хоноративна система. Осъществените диалози от участващите (героите) в 

конкретната комуникативна ситуация в книгата са преведени по различен 

начин в зависимост от перцепцията на преводачите на съответните 

преводи.       

        Различните герои играят различна роля в конкретните 

комуникативни ситуации. Един и същи герой може да функционира като 

адресант, адресат, субект или референт. Ще разглеждаме как всеки герой 

е лингвистично третиран от различни адресанти. Когато обектът 

изпълнява служба на адресат, ще го разгледаме според категория 

„sangdae“, а когато съответното лице играе ролята на субекта, ще видим 

как функционира в рамките на категория „juche“. По отношение на 

категория „gaegche“ ще се спрем върху лицето, което е референт, изразен 

с непряко или пряко допълнение, при условие, че референтът е по-

висшестоящ от субекта.  

 

Въз основа на напрвения анализ на реализираните учтиви форми 

в разгледаните преводи на книга Рут се наблюдават следните случаи от 

категория „sangdae“: 

        1) Между свекърва и снаха/и  

   Всички автори на съвременните корейски преводи еднодушно 

отразяват в тях наличието на голяма дистанция в отношенията и по-

високият социален статут на свекървата спрямо снахата. Кодираното ниво 

на учтивост е „много ниско“ (아주낮춤), използвайки учтивата 

                                                                                                            
„Seongyeongjeonseo gaeyeoggaejeongpan“ (성경전서 개역개정판), 1998 г .; 

„Gongdongbeonyeogseongseo gaejeongpan“ (공동번역성서 개정판), 1999 г .; 

„Seongyeongjeonseo Pyojunsaebeonyeog gaejeongpan“ (성경전서 표준새번역 개정판), 2004 

г. и  „Seonggyeong“ (성경), 2005 г.   
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традиционна форма „haelache“ (해라체). При обратната насоченост на 

вербално поведение всички преводачи се съгласяват с кодирането на ниво 

на учтивост „много учтиво“ (아주높임) от адресанта - снаха към адресата 

– свекърва. В избора на учтивата форма към свекървата от страна на 

снахата е установена максимално голяма учтивост в рамките на категория 

„sangdae“.  

          2) Между жените 

    В изказването между жените се наблюдават следните учтиви форми: 

„haeyoche“ (해요체), „hasibsyoche“ (하십쇼체), „halache (하라체)“ и 

„haoche“ (하오체).  Чрез реализирането на „haeyoche“ (해요체) те 

успяват да изразят „нежност“ и „уважителност“, съобразено с 

множеството жени. Техният избор е адекватен и добре отразява 

съвременната корейска хоноративна система.  

          3) Между собственика на нивата и жътварите 

    С изключение на превода от 1998 г. във всички останали преводи се 

забелязва кодирана учтивост към събеседниците – жътварите, от 

говорешия - Вооз с ниво на учтивост „леко ниско“ (예사낮춤) чрез 

използване на учтивата форма „hageche“ (하게체). Според тенденцията на 

съвременния корейски език застъпената учтива форма „hageche“ (하게체) 

в преводите е изключително деликатна адекватна адаптация.     

    Всички преводачи на съвременните корейски преводи, извършени от 

комитета за превод на Библията на съвременен корейски език 

единодушно решават да реализират уважение към адресата - господар, 

който е по-висшестоящ от адресанта според фактора социални 

йерархични отношения и възраст с ниво на учтивост „много учтиво“ 

(아주높임). 

          4) Между млада жена и възрастен мъж 

    Всички преводачи избират кодиране на учтивост към адресата - 

възрастен мъж с ниво на учтивост  „много учтиво“ (아주높임), 

използвайки учтивите форми „hasibsyoche“ (하십쇼체) дори и 

„hasoseoche” (하소서체). Реализираните учтиви форми  към лице - млада 

жена са „haelache“ (해라체), „hageche“ (하게체) и „halache (하라체)“. В 

корейския език изборът на речевото ниво зависи от по-висшестоящия. 

Преводачите съвсем естествено могат да въведат учтивост към 

съответното лице.  По-високостоящият възрастен мъж влияе върху 

условията, засягащи по-нискостоящото лице.  

          5) Между двама възрастни мъже на аналогична възраст 

    Като кодирана учтивост към възрастен мъж на сходна възраст на 

адресанта срещаме „леко ниско“ (예사낮춤) , „неутралност“ (평대) , „леко 

учтиво“ (예사높임) и  „много учтиво“ (아주높임). През призмата на тези 

междуличностни отношения можем да откроим системата като нестройна 
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и недвумислена, като адаптацията й във вербалното поведение е в 

зависимост от перцепцията на адресантите, в случая на самите преводачи. 

Тук трябва да отбележим, че в присъствието на най-висшестоящия нивото 

на учтивост се понижава в корейска речева практика. 

          6) Между възрастен мъж и по-възрастни мъже 

        Вариращите нива на учтивост в съответното изказване са  

„неутралност“ (평대) , „леко учтиво“ (예사높임) и „много учтиво“ 

(아주높임). При ситуация, характеризираща се с „официалност“, е 

адекватно да се кодира уважение чрез учтива традиционна форма. 

Конкретният избор на преводачите - „много учтиво“ (아주높임), е 

подходящо решение. Преводачите, които поставят акцент върху 

формалността, подбират учтивата форма „halache (하라체)“, за да кодират 

ниво на учтивост „неутралност“ (평대), както и присъща „обективност“.   

        По отношение на кодираната учтивост към субекта чрез 

прибавяне на уважителния суфикс „-si- (-시-)“ в книга Рут можем да 

обобщим, че употребата на суфикса се наблюдава повече при условие, че 

съвпадат субект и адресат. Причините за това са, че в корейския език се 

изразява по–голямо уважение в присъствието на съответно лице, а при 

отсъствието на обекта, то намалява. 

        По отношение на двата вида маркери „-si- (-시-)“ и „-kkeseo” (-

께서)  за категория „juche“ може да се твърди, че хоноративният елемент 

„-kkeseo” (-께서) е много по-малко реализиран спрямо категориалния 

маркер  „-si- (-시-)“ за категория „juche“.  

        По-долу представяме адаптация на задължителния маркер „-si- 

(-시-)“ и за категория „juche“ по лице-субект в съответния превод. 

 

        Реализиран задължителен маркер на категория „juche“ към 

субект в седемте съвременни корейски превода 

 1977 

г. 

(%) 

1984 

г.  

(%) 

1993 

г.  

    

(%)  

1998 

г. 

(%) 

1999 

г. (%)  

2004 

г. 

(%) 

2005 

г. 

(%) 

Бог 51.9 51.9 77.8 81.4 51.9 77.8 66.7 

Ноемин 100 100 57.1 57.1 100 57.1 71.4 

Вооз 87.5 87.5 56.3 25 87.5 56.3 68.8 
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Родственик 75 75 75 0 75 75 0 

Десетте  

Старейшини 

20 20 40 0 20 40 80 

 

          По-долу представяме адаптация на факултативния маркер „-

kkeseo” (-께서)  за категория „juche“ по лице-субект в съответния 

превод. 

          Реализиран факултативен маркер на категория „juche“ към 

субект в седемте съвременни корейски превода 

 1977 

г. 

(%) 

1984 

г. 

(%)  

1993 

г. 

(%)   

1998 

г. (%) 

1999 

г. 

(%)  

2004 

г. 

(%) 

2005 

г. 

(%) 

Бог 41 33.3 73 55.6 41 73 59.2 

Ноемин 0 0 14.2 42.8 0 14.2 14.2 

Вооз 6.2 6.2 12.5 0 6.2 12.5 0 

Родственик 0 0 0 0 0 0 0 

Десетима  

старейшини 

0 0 20 0 0 20 0 

 

          Кодираната учтивост към референт, изразен с непряко или 

пряко допълнение в книга Рут се среща към Вооз, Бог и Ноемин. 

Преводачите поставят уважителната позиционна частица за непряко 

допълнение „-kke“ (-께), за да изразят уважение към дадени лица. При 

адаптация на учтивостта в рамките на категория „gaegche“ има разлика в 

зависимост от редуването на уважителни лексикални форми на 

съществителните. В случая на Вооз се наблюдава думата „eoleusin“ 

(어르신), при Бог - „ Junim” (주님), при Ноемин - реализирана дума е 

„eomeonim“ (어머님). В рамките на категория „gaegche“ преводите, които 

използват горепосочените думи, кодират по-голямо уважение.   

         В книга Рут се откриват три уважителни лексикални форми на 

предикативи „mosida“ 
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(모시다), „allyeodeulida” (알려 드리다) и „chanyangeul deulida” (찬양을 

드리다). Реализираните горепосочени форми в преводите се отнасят до 

категория „gaegche“. В корейския език те се съгласуват с референт, който 

е по-висшестоящ от субекта. Според корейската граматика към референта 

задължително трябва да се кодира уважение чрез редуването на 

уважителни лексикални форми на предикативите. 

        

Заключение 

 

        В настоящия дисертационен труд беше представена 

хоноративната система, кодирана в Книгата Рут от корейските преводи на 

Библията. Установихме  разграничаването на различни уважителни 

елементи, функциониращи в съвременните корейски вербални поведения 

в зависимост от трите категории, базиращо се на това именно към кого се 

изразява уважение (адресат - слушащия, субект -действащия и референта- 

лицето, към което е насочено извършеното действие). Тук ще представим 

основните изводи, свързани с поставените десет въпроса в увода, 

разгледани в изложението. 

    1. Най-ключовото правило 

    Най-ключовото правило от съществуващите правила в 

хоноративната система на съвременния корейски език е това, според 

което най-важната роля за определяне на учтивостта при фактора 

междуличностни отношения (адресант-адресат-референт) е преценката на 

адресанта.  То е разгледано с оглед на реализирането на различни учтиви 

форми, кодирани към един и същи адресат според перцепцията на 

преводачите, играещи роля на адресанта при корейските преводи на 

Библията.  

    2. Водещият фактор  

    Сред всички фактори водещ е факторът социална йерархия, тъй като 

в съвременния корейски език решаването на нивото на учтивост зависи от 

по-висшестоящия. Във връзка с фактора социална йерархия сред авторите 

на преводите съществува доста сериозен консенсус. По отношения на 

факторите „социална йерархия“ и „възраст“, между Вооз и старейшините 

от града водещ е факторът „социална йерархия“, а не „възраст“.   

    3. Божието нарицателно име в корейските преводи 

    В преводите на корейската католическа църква за Божието 

нарицателно име „Бог“ се срещат две думи с еднакво значение. Едната е 

„Cheonju“ (천주, 天主) от сино-корейски произход, а другата е изконно 

корейската дума „Haneunim“ (하느님). За разлика от избора на 

католическата църква в първите преводи на протестантската църква се 

наблюдават разнообразни видове думи с различни значения: „Haneunim“ 

(하느님), „Hananim“ (하나님), „Hanǎnim“ (하나님), „Sin“ (신), „Chamsin“ 
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(참신), „Syangdye“ (샹뎨), „Syangdyenim“ (샹뎨님) и „Tyeonjyu“ (텬쥬), а 

в седемте съвременни корейски превода е използвана изконно корейската 

дума „Hananim“ (하나님) със значение „Единствен Господ“. 

    4. Божието собствено име в корейските преводи 

    В съвременните корейски преводи на Свещеното Писание се 

забелязват четири вида думи, съответстващи на „Tetragrammaton“ 

(YHWH), образувано от четири еврейски букви, обозначаващи Божието 

собствено име: „여호와“ (Йехова), „야훼“ (Яхве), „주“ (Господ) и „주님“ 

(Господ). „Yeohowa“ (여호와) е осъществена според транслитерация на 

английското произношение „Jehovah“ в съответствие с „YHWH“ (יהוה). 

Проявата на думата „야훼“(Яхве) се базира на истинското произношение 

на „יהוה“ според „Jerusalem Bible”, 1966 г. „Ju“ (주) е съществително 

нарицателно име със значение ( „Господ“), а думата „Junim“ (주님) е 

образувана от „Ju“ (주) и уважителната частица „-nim“(님).  

    5. Реализирани учтиви форми изразяващи определени 

отношения в книгата Рут 

      1) Между свекърва и снаха  

        Всички преводачи на съвременните корейски преводи 

единодушно изразяват „разлика“ между адресатите - снахите от страна на 

свекърва им. Кодираното ниво на учтивост е „много ниско“ (아주낮춤), 

използвайки учтивата традиционна форма „haelache“ (해라체). При 

обратна насоченост на вербалното поведение всички преводачи се 

съгласяват с кодирането на ниво на учтивост „много учтиво“ (아주높임) 

от адресанта - снаха към адресата – свекърва.  

      2) Между жените 

        Само между жените се наблюдава „haeyoche“ (해요체) от новите 

форми. Чрез реализирането на тази форма преводачите успяват да изразят 

„нежност“ и „уважителност“, съобразено с множеството жени. Техният 

избор е адекватен и добре отразява съвременната корейска хоноративна 

система. 

    3) Между собственика на нивата и жътварите 

      Всички преводачи единодушно решават да реализират уважение 

към адресата - господар, който е по-висшестоящ от адресанта според 

факторите социални йерархични отношения и възраст с ниво на учтивост 

„много учтиво“ (아주높임). В шест от седем превода се забелязва 

кодирана учтивост към събеседниците – жътвари, от говорешия - Вооз с 

ниво на учтивост „леко ниско“ (예사낮춤) чрез използване на учтивата 

форма „hageche“ (하게체).  

    4) Между млада жена и възрастен мъж 
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      Всички преводачи избират кодиране на учтивост към адресата - 

възрастен мъж с ниво на учтивост „много учтиво“ (아주높임), 

използвайки учтивите форми „hasibsyoche“ (하십쇼체) дори и 

„hasoseoche” (하소서체). Реализираните учтиви форми  към лице - млада 

жена са „haelache“ (해라체), „hageche“ (하게체) и „halache (하라체)“. В 

корейския език решението на речевото ниво зависи от по-висшестоящия.  

    5) Между двама зрели мъже на аналогична възраст 

      Като кодирана учтивост към възрастен мъж на сходна възраст на 

адресанта срещаме „леко ниско“ (예사낮춤) , „неутралност“ (평대) , „леко 

учтиво“ (예사높임) и  „много учтиво“ (아주높임). Адаптацията на 

категория „sangdae“ е в зависимост от перцепцията на адресантите, в 

случая на самите преводачи.  

    6) Между възрастен мъж и по-възрастни мъже 

      Вариращите нива на учтивост между възрастен мъж и по-

възрастни мъже са  „неутралност“ (평대) , „леко учтиво“ (예사높임) и 

„много учтиво“ (아주높임). При ситуация, характеризираща се с 

„официалност“, е адекватно да се кодира уважение чрез учтива 

традиционна форма. Конкретният избор на преводачите - „много учтиво“ 

(아주높임), е подходящо решение. Преводачите, които поставят акцент 

върху формалността, подбират учтивата форма „halache (하라체)“, за да 

кодират ниво на учтивост „неутралност“ (평대), както и присъща 

„обективност“ и нито учтивост „уважителност“, нито „ниска“ учтивост.  

    6. Употреба на уважителния суфикс „-si-“(-시-)  

      По отношение на кодираната учтивост към субекта чрез прибавяне 

на уважителния суфикс „-si- (-시-)“ в книга Рут можем да обобщим, че 

употребата на суфикса се наблюдава повече при условие, че съвпадат 

субект и адресат. Причините за това са, че в корейския език се изразява 

по–голямо уважение в присъствието на съответното лице, а при 

отсъствието му, то намалява. 

    7. Характеристики на уважителния суфикс „-si-“(-시-) и 

уважителната позиционна частица за подлог „-kkeseo” (-께서) 

      По отношение на двата вида маркери „-si- (-시-)“ и „-kkeseo” (-

께서) за категория „juche“ успяваме да потвърдим, че хоноративният 

елемент „-kkeseo” (-께서) е много по-малко реализиран спрямо 

категориалния маркер  „-si- (-시-)“ за категория „juche“, тъй като 

маркерът „-kkeseo” (-께서) е факултативен.  

    8. Условие за кодиране на учтивост към референта 

      По принцип в рамките на категория „gaegche“, към лицето, 

изразено с непряко или пряко допълнение, което е по-нискостоящо от 

субекта, не се кодира учтивост. Но в корейската хоноративна система 
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съществува и основно правило, че най-важна роля за определянето на 

учтивостта при фактора междуличностни отношения играе адресантът, в 

случая на преводачите. В преводите се наблюда кодирана учтивост към 

лицето, при което съвпадат референтът и адресатът, а субектът е Бог. Те 

кодират учтивост към съответния референт според правилото, че в 

присъствието на лицето се кодира по-висока учтивост, отколкото при 

отсъствието му в конкретната комуникативна ситуация.  

    9. Реализирани уважителни лексикални форми на 

съществителни и предикативи в категория „gaegche“ 

      Преводачите кодират учтивост, използвайки уважителни 

лексикални форми на съществителни - към Вооз - „eoleusin“ (어르신), към 

Бог - „ Junim” (주님) и към Ноемин - „eomeonim“ (어머님). Те изразяват 

уважение към обекта, редувайки следните уважителни лексикални форми 

на предикативи, обозначаващи уважение към референта - „mosida“ 

(모시다), „allyeodeulida” (알려 드리다) и „chanyangeul deulida” (찬양을 

드리다).     

    10. Основни функции на „традиционните форми“ и „новите 

форми“ 

        Преводачите успяват да изразят „вертикално уважение“, 

използвайки учтивите традиционни форми, които функционират, за да 

кодират разлики между комуникаторите според дадените фактори. Чрез 

адаптацията на учтива нова форма те изразяват „хоризонтално уважение“, 

което обозначава степен на близост. При прегледа на корейските преводи 

на книга Рут се установи, че новите форми се срещат рядко, тъй като те 

по-често се проявяват в съвременната корейска устна реч, докато 

традиционните форми – в писмената реч.  

         В книгата Рут Бог играе ролята на граматично трето лице и 

кодираната учтивост към Него се отнася до категория „juche“ и „gaegche“, 

а не до категория „sangdae“. В съвременните корейски речеви актове се 

маркира уважение, което е максимално високо чрез вариращите учтиви 

форми при условие, че съответното лице присъства. Във връзка с тази 

тенденция в системата обектът, Бог, няма общо с този фактор в книгата 

Рут, тъй като фигурира като трето лице. Затова кодираната учтивост към 

Него се открива по-рядко, макар че Той е създател, а другите - негови 

творения. Когато Той изпълнява служба на второ лице при молитвена 

комуникативна ситуация обаче, кодирането на учтивост към Него се 

повишава.   

          В областта на корейската хоноративна система в съвременния 

корейски език адресантът трябва добре да усвои уважителните елементи, 

за да може да ги подреди адекватно според корейските граматични 

конструкции. Освен това той трябва да знае, че обектът ще бъде 

лингвистично третиран като „уважаван“ от неговия вербален акт. 
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Справка за приносите 
 
        Научният принос на изследването може да се определи в 

следните насоки: 

    1. За пръв път в България се прави подробно изследване на 

хоноративната система на корейския език чрез позоваване на книга 

от Библията, текст, който става първооснова за разработването на нови 

дисциплини в областта на лингвистиката, напр. теорията на превода. 

    2. Основен принос на дисертацията е обширното изследване на 

корейската хоноративна система, която е тясно свързана и с корейската 

култура, социалните конвенции и нравственост. Разгледани са 

разнообразни езикови средства, като акцентът при изследването на 

хоноративната система пада върху три основни нейни категории.  

   3. Разглеждането на хоноративната система, базирайки се на 

конкретен единен текст и предоставящо множество примери. Въпреки 

че има множество изследвания на корейската хоноративна система 

(основно правени в Корея), повечето от тях не използват хомогенен текст 

като илюстрация на проявите й. 

    4. Проучването на широк спектър от източници, свързани от една 

страна с общото езикознание, социолингвистиката, в частност корейската 

лингвистика, както и изследвания, свързани с корейска история, 

християнството в Корея, които позволяват корейската хоноративна 

система да бъде разгледана в една по-широка рамка. 

    5. За пръв път в България систематизирано са представени 

историята на навлизането на християнството в Корея, както и 

историята на корейските преводи на Библията. 

    6. Приложението от пълните текстове на седемте разглеждани 

превода на книга Рут от Библията, както и българският превод, които 

дават възможност за лесна справка и онагледяване на обсъжданите в 

дисертацията елементи на хоноративната система на корейския език.   

    Практическият принос се определя от възможността за анализ по 

време на обучение на студентите на приложените в края на дисертацията 

текстове от книга Рут, като въз основа на конкретни ситуации може да се 

илюстрират направените в труда  заключения.  

         По отношение на начина на предаване на имената на 

корейските автори, географските названия и названието на Библиите в 

дисертацията е използвана системата на Националния институт за 

корейски език (국립국어원), създадена през месец юли 2000 г., с 

изключение на корейско фалилно име: Lee (이). В настоящия труд 

цитираните стихове от Библията са дадени по изданието на Българското 

библейско дружество от 2013 г.    

 



 24 

Публикации, свързани с темата на дисертацията 
 

1. „Сравнителен анализ на категорията време на глагола в корейския и 

българския език.“  В: Korea as crossroads of Asia. National conference on 

Korean Studies. Sofia, Bolid Ins, 2012, pp. 177- 188. 

 

2. „История на корейските преводи на Библията.“ В: Страните от 

източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия. 

Национална научна конференция с международно участие 2012. София, 

Експертпринт ЕООД, 2013, стр. 296-311. 

 

3. „Сравнително изследване на корейските преводи на Библията и 

българските преводи на Библията.“ В: Общество, икономика и култура в 

България и Корея след Освобождението. Международна научна 

конференция 2013. София, Експертпринт ЕООД, 2013, стр. 258-286. 

 

 

4. „Изследване на видовете лексикални уважителни думи с честа 

употреба и тяхното функциониране в съвременната корейска хоноративна 

система.“ В: Outlining the Korean Society. International Jubilee Conference 

on Korean Studies Dedicated to the 20
th
 Anniversary of the Korean Studies 

Program in Sofia University St. Kliment Ohridski. Sofia, Kamea, 2015, pp. 

224-239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


