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Мария  Пилева  е  бакалавър  по  българска  филология  от  Софийския  университет 

(2011)  и  магистър  (2012)  по  програмата  „преводач-редактор“.  През  1995-1997  г.  е 

специализирала теология в Vision International University (САЩ). Като докторант е участвала 

в няколко проекта, по един от които е специализирала в Eberhard Karls Universität Tübingen 

(Германия), участвала е 6 научни конференции, автор е на 10 научни публикации, свързани 

с темата на дисертацията (4 от тях под печат) и на една рецензия.

Темата  на  дисертацията  й  –  „Религиозни  мотиви  в  българските  преводи  на 

англоезична белетристика през ХІХ век“ – отговаря напълно на изискванията към подобен 

труд, а разработката реално надхвърля очертаната от заглавието проблематика. Наред с 

„религиозните  мотиви“  М.  Пилева  представя  сбито,  но  изчерпателно  разглежданите 

четирима автори, техните творби и рецепцията им в средата, в която са написани. Тези 

представяния  съдържат  сведения  и  интерпретации,  които  се  появяват  за  първи  път  в 

българската литература. Следва представянето на българската рецепция на разглежданите 

творби,  където  също  са  въведени  някои  непознати  сведения.  И  накрая  се  стига  до 

детайлно разглеждане на библейските мотиви в творбите и тяхното наличие (в отделни 

случаи и отсъствие) и интерпретация в българските преводи. Навсякъде анализът се опира 



на  детайлно  сравняване  на  текстовете  на  източниците,  посредниците  и  българските 

варианти.

Пространната първа глава „Превод – белетристика – мотиви“ изяснява културната 

среда  и  понятията,  с  които  си  служи  трудът.  Пилева  познава  отлично  литературата  по 

темата, това личи в целия текст, и умело обобщава постигнатото до момента. Акцентът тук 

пада върху изясняването на работното понятие „мотив“,  а след това и очертаването на 

кръга от мотиви, свързани с религията. Обяснимо е предпочитанието на труда към едно 

максимално широко разбиране на това що е мотив,  както и на това що е „религиозен 

мотив“. Нещата до голяма степен се изясняват чрез приложените в текста и особено в края 

таблици, който представят всички разглеждани мотиви в творбите и тяхното присъствие 

(или  отсъствие)  във  всички  преводи.  Разработката  е  респектираща  и  не  буди  никакви 

възражения,  за  бъдещата  работа  на  авторката  бих  препоръчал  да  държи  сметка  за 

наличието на разглежданите мотиви в културата преди и извън Библията, по въпроса има 

огромна литература, личи си, че Пилева до голяма я степен познава. Решението е логично 

и основателно, тъй като насочването на погледа извън аналогиите с Библията би увеличил 

и без това значителния обем на текста. И все пак, „мотивът за смъртта“ (напр. с. 248), за 

„поруганото тяло“ (напр. с. 249), за „пътят“, за „духовното пътуване“ (с. 253) и пр. са доста 

по-древни от християнството и се откриват и в нехристиянски култури, поне някои от тях – 

във  всички  култури.  Извън  това,  мотивите  от  Стария  завет  са  споделени  от  трите 

Авраамически религии.

Специално трябва да се подчертае компетентността на Пилева при разясняването 

на  различията  между  различните  протестантски  вероизповедания  и  обективността  на 

анализа, който се въздържа да заяви пристрастията на автора.

Четирите  разглеждани  творби,  върху  които  се  съсредоточават  наблюденията  в 

следващите глави на труда („Робинзон Крузо“ на Д. Дефо, „Чичо-Томовата колиба“ на Х. 

Бичер-Стоу,  „Коледна  песен“  на  Ч.  Дикенс  и  „Пътешественикът“  на  Дж.  Бъниан)  са 

разгледани според хронологията на появяването им на български език и до голяма степен 

изчерпват проблематиката. Би могло, разбира се, да се включи е един друг кратък текст 



„Покрестението на едного свещеника Исидин” (1845),  откъс от роман на Булуър-Литън, 

който е съвсем пряко свързан с Библията.

Въпреки  значителната  българска  литература  за  „Робинзон“  Пилева  несъмнено 

предлага своя, при това компетентна и мотивирана гледна точка към романа, която може 

дори  да  преобърне  доминиращите  представи  за  него.  И  то  именно  с  изтъкването  на 

„религиозните мотиви“ в него. За мен бе особено интересно сравнението с Ибн Туфайл и 

споменаването на късните „окултни“ книги на Дефо. Приносен характер има посочването 

на  източниците,  по  които  Ив.  Богоров  и  Й.  Груев  превеждат  творбата.  Ценни  са  и 

наблюденията върху кореспонденцията около първите преводи на „Робинзон“.

Разглеждането на „Чичо-Томовата колиба“ в американски, европейски и особено в 

български контекст несъмнено разширява представите ни за тази творба и закономерно 

изтъква  потискането  на  религиозните  мотиви  в  нея  (нещо,  което  Пилева  основателно 

забелязва и при българската рецепция на „Робинзон“).

Анализът на превода на Д. Мутев (оценен високо в дисертацията) е задълбочен, 

точен  и  приносен,  включително  и  с  откриването  на  предполагаемия  руски  източник, 

използван, според Пилева, вероятно успоредно с английския текст. Тук, както и в другите 

глави, прави впечатление уместната предпазливост на Пилева, която избягва клопките на 

ефектните,  но  необосновани  обобщения.  Конкретният  повод  е  вярната  констатация 

„Възможността  обаче  американският  роман  в  своя  първи  български  превод  да  бъде 

сериозно  художествено  осмислен  остава  под  въпрос,  въпреки  че  на  читателите  би 

следвало да допаднат поляризацията на героите, свободата на чувствата, темите за честта 

и добродетелите.“ (с. 152)

Тъй като нямат пряка връзка с разглежданата проблематика (религиозните мотиви и 

българските преводи от ХІХ в.), някои по-нови интерпретации на „Робинзон“, които могат 

да бъдат определени като „постколониални“, остават само маркирани. В някаква степен 

нещо подобно може да се констатира и при „Чичо-Томовата колиба“, където са туширани 

по-радикалните  интерпретации,  които  критикуват  героя  заради  недостатъчната  му 

„революционност“ и дори използват името му като нарицателно с подобен смисъл.



Представянето  на  Ч.  Дикенс  –  „човекът,  който  изобрети  Коледа“  и  неговата 

рецепция в българската култура през ХІХ в. също е изчерпателно, разгърнато и с приносни 

моменти. Много интересният казус със „Светлое воскресение или Великден“ (1859-1860) е 

разгледан  задълбочено,  разкрит  и  е  непознат  досега  руски  източник  –  преработка  на 

Хомяков.  Сравненията  между  различните  варианти  (английски,  руски  и  български)  са 

прозорливи,  като  тук  особено  ясно  се  проявява  умението  на  М.  Пилева  дискретно  и 

аргументирано да оспорва някои констатации на компетентни изследователи, работили 

преди нея (в случая Вл. Трендафилов, другаде – Вл. Филипов и др.)

Не само защото от четиримата Дж. Бъниан е несъмнено най-малко разглеждания е 

нас автор, наблюденията за него на М. Пилева са особено ценни. Авторът има важно място 

в английската, а и световната литература, а първият му български превод е аргументирано 

оценен  от  Пилева  като  значително  постижение.  При  това  става  дума  за  прецедент  – 

преводачът е американец (д-р Албърт Лонг), който сравнително късно научава български. 

Друг прецедент – първият превод е и най-пълен, а и превъзхожда по-късните. М. Пилева 

разглежда историята на този превод, която е сравнително добре документирана, а и малко 

известна.  Практически  неизвестна  е  и  историята  на  също  високо  оценения  превод  на 

Стефан Томов, една пренебрегната фигура в българската култура от края на ХІХ в. 

Алегоричните имена на персонажите и топосите в „Пътешественикът…“ стимулират 

преводачите към оригинални решения, които, от своя страна, представляват благодатно за 

изследователя поле, от което М. Пилева се е възползвала в пълна мяра. И тук нейните 

наблюдения са  точни,  задълбочени и  спомагат  за осмислянето не само на конкретния 

превод, но и за особеностите на езика и културата от неговото време. Изчерпателно са 

разгледани  и  религиозните  мотиви  в  оригинала  и  в  превода,  техния  смисъл, 

трансформациите им на българска почва, въздействието им върху по-късни творби.

Кратките  „Заключителни  думи“  обобщават  наблюденията  на  авторката,  която  с 

основание  подчертава  извода  си,  че  българските  преводачи  на  разглежданите  от  нея 

творби  „имат  и  ясно  съзнание  за  форматиращата  сила  на  религиозния  код“  (с.  314). 

Несъмнено  много  полезно  е  приложения  в  края  „Речник  на  религиозните  мотиви  в 

българските  преводи  на  англоезична  белетристика  през  19.  век“;  библиографията  към 



труда респектира със своя обхват и не пропуска дори най-новите изследвания, а дори и 

някои  по-маловажни  вестникарски  публикации.  Пространният  автореферат  е  отлично 

подготвен и дава вярна представа за труда.

Убеден  съм,  че  дисертационния  труд  на  Мария  Емилова  Пилева  „Религиозни 

мотиви  в  българските  преводи  на  англоезична  белетристика  през  ХІХ  век“  е  ценно 

изследване, което надхвърля по обем и проблематика изискваният към жанра дисертация 

и  напълно  заслужава  на  дисертантката  да  бъде  присъдена  образователната  и  научна 

степен „доктор”.
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