
РЕЦЕНЗИЯ

за докторантски труд на Мария Пилева

на тема „Религиозни мотиви в българските преводи на англоезична белетристика през 

XIX век”

Дисертационният труд на Мария Пилева се състои от пет глави, заключителни думи и 

приложение ”Речник на религиозните мотиви в българските преводи на англоезична 

белетристика  през  19.  в.”  и   съдържа  350  стандартни  страници,  от  които  20  стр. 

библиография.

Първото  впечатление,  което  разглежданата  тук  разработка  оставя,  е  за  внимателно 

подбрана и точно формулирана тема. Избраният зрителен ъгъл, от който дисертантката 

подхожда към конкретния литературен материал,  е  итересен и поставя в центъра на 

вниманието неразработван, в качеството си на самостоятелен, проблем, що се отнася до 

преводите  на  англезична литература  у нас.  Работата  съчетава   две  важни полета  на 

изследване,  които  предполагат  своя  теоретична  и  литературноисторическа  основа  – 

едното от тях е свързано с преводите през Възраждането и тяхната специфика, а другото 

– с библейските мотиви, с техните форми на присътсвие или с „отсътсвията”,  които 

могат да бъдат открити при сравнението оригинал – превод. М. Пилева не се стреми да 

прави задълбочен семантичен анализ на  творбите,  които изследва,  защото това  не  е 

нейна  основна  задача.  Тя  се  съсредоточава  върху  откриването  и  разглеждането  на 

съответствията  и  несъответствията  между  оригинала,  преводите  и  евентуалните 

текстове-посредници и то през определена призма – тази на билейските мотиви, чието 

присъствие  се  стреми  да  регистрира  и  разработи  максимално  изчерпателно.  Още 

прегледът  на  съдържанието  на  показва  много  добро  структуриране  на  труда  – 

постройката  в  значителна  степен  е  традиционна,  преднамерено  еднообразна  при 

формулировката  на  отделните  подпроблеми  и  подглави,  което  придава  стабилност, 

предполага извеждането на модели, които позволяват проследяването на процесите в 

българската възрожденска култура. Отграничените в края на основните глави изводи не 

само  придават  прегледност  на  разработката,  но  и  позволяват  по-добра  и  по-бърза 

ориентация  по  отношение  на  акцентите  на  труда.  Стройността  на  постройката 

позволява с лекота да бъдат очертани  четирите основни плоскости на изследването, 

свързани  с:  а)  проблеми  на  превода;  б)проблеми  на  рецепцията  –  читателска  и  в 



частност – критическа; в)типове съотнасяния и връзки с библейския текст и г)проблеми, 

свързани с естетиката на коментираните текстове.

         В І Глава под заглавие   „В началото бе преводът” наблюденията върху случващото 

се през 19 век в  България в сферата на културните движения, търсения, ориентации, 

идеи,  са   проектирани върху по-широкия фон на европейските културни традиции. 

Движена от избраната тема М. Пилева очертава тенденциите на нарастване на интереса 

към англоезичното. Поставянето на въпроси, свързани с разбирането на спецификата и 

конкретните  практики   в  работата  на    преводача,  избира  за  своя  отправна  точка 

постановката  за  преводаческия  труд  като   занаят  и  изкуство  (Кр.  Кръстев),  за  да 

маркира традицията и да избере адекватна съвременна визия,  която да приложи при 

разработката на отделните изследвани текстове.  Тази глава, която изпълнява функцията 

на задаваща основа за по-нататъшните наблюдения върху конкретните явления, въвежда 

обхватна  теория  върху  същността  и  интерпретациите  на  проблема  за  мотива  във 

фолклора и литературата, доколкото мотивът е заложен като основен изследователски 

обект в труда. Теоретичното изложение показва стремеж да бъдат обхванати различни 

изследователски постановки, които са придружени от коментар, съобразен с насоките 

на  дисертацията.  Прави  впечатление  скрупульозното  привеждане  на   примери  от 

различни   литаретуроведски  изследвания,  интерпретиращи  отделни   мотиви  в 

българската литература. Изведено е  работно разбиране  за мотива, с което се оперира 

при  работата  върху  подбраните  от  дисертантката  преводи:  „…естетически  значима 

повествователна  единица,интертекстуална  в  своето  функциониране,  инвариантна  в 

принадлежността си към езика на повествователната традиция и вариативна в своята 

събитийна  реализация;съотнасяща  в  своята  семантическа  структура  предикативното 

начало на действието с деятелите и време-пространствените признаци.” В тази глава са 

формулирани  и  задачите,  които  трудът  си  поставя  във  връзка  с  индексирането   и 

класифицирането на религиозните мотиви в българската литература през 19 в.  Ключова 

за  цялата  дисертация  е  постановката,  че  преводът  трябва  да  възражда  паметта  на 

религиозните мотиви. (с. 69). Изхождайки от нея, дисертантката прави сравнение между 

различните  публикации на  библейския текст у нас,  което ясно заявява  стремеж към 

достигане на дълбочина на наблюденията.

Главите посветени на изследването на конкретните преводи имат здрава, ясна и логична 

конструкция – движението на наблюденията е от появата на творбата и сведения около 

автора  й  към  критическата  рецепция  на  художествения  текст  и  преминаване  към 

внимателен анализ на българските преводи на две основни нива – религиозни мотиви и 



особености  на  превода  (оновно на  лексикално  ниво),  както  и  съотнасянето  му като 

обем, като обхват с оригинала. Отделено е специално внимание както  на българския 

културен  контекст,  така  и  на  фигурата  на  преводача,  което  личи  особено  ясно  при 

представянето на Д. Мутв, например.

Във ІІ Глава – „Даниел Дефо и неговото време” – Мария Милева си е дала труда да 

представи значима по своя характер фактологията около личността на Дефо и епохата, в 

която  той  живее,  но  не  самоцелно,  а  осветена  през  призмата  на  връзката  й  с 

религиозното,  което  придава   информативна  стойност  на  написаното.  Подобен 

фактологически фон е изграден  и по отношение на другите автори, чиито текстове са 

обект на внимание в коментирания тук труд. Особено съществено е изясняването на 

отношенията  на  Дефо с  църквата  и  религиозните  процеси от  епохата,  доколкото  то 

функционира като очертаващ смислови полета контекст при разглеждането на основния 

проблем  на  дисертацията.  (подглавата  „Дефо  и  некомформистите”)  Като  цяло 

фактологията около връзките на съответния автор – бил той Дефо или Х. Б. Стоу, с 

църквата и с духовните движения на времето е от ключово значение за изпълнението на 

основната задача, която дисертацията си поставя – не само да проследи и регистира 

присътсвието на определени библейки мотиви в отделните текстове,  но и да намери 

обяснение на  тяхната поява в една или друга художествена среда, за да бъдат отворени 

и посоки на тълкуване на изследваните в  разработката  четири книги. Главата „Дефо и 

романът  „Робинзон  Крузо”  добросъвестно  проследява  рецепцията  на  един  от  най-

знаковите за западната култура романи, чрез което се обосновава и избора на текста 

като обект на превод още през епохата на Българското възраждане. Както споменах, 

проследяването  на  рецепцията,  Англия,  САЩ или  у  нас,  е  една  от  нишките,  които 

пронизват цялостната разработка на Мария Пилева и то е направено в тясна връзка с 

основния за дисертацията проблем за подбор на текст за превод и за съзнанието на 

читателската  аудитория  през  съответния  период.  Около  тази  нишка  са  насложени 

редица  пасажи,  маркиращи  сведения  във  връзка  с  появата  и  публикацията  на 

художествените  текстове,  и  тези  сведения  уплътняват  културната  картина  на 

съответното  време.  Впечатлението,  което  оставят  визираните  пасажи,  е,  че 

дисертантката  е  твърде  внимателна  към  факта,  което  повишава  доверието  и  към 

направените наблюдения и изводи. В стремежа си да вникне в рецептивните процеси М. 

Пилева  се  опира  на  редица  литературноисторически  изследвания,  с  които  борави 



свободно и без да се отклонява от основната посока на труда си. Подборът на цитати от 

подобни  текстове  е  не  само  прецизен,  но  и  демонстрира  усет  към  същественото  в 

чуждите  формулировки,  превърнати  в  опори  за  собствената  научна  работа.  Такъв  е 

случаят със следното обобщение и коментар: „Духовните биографии, измислени или 

реални,  рисуват  мъжа  и  жената  отделени  от  Божието  присъствие  (по  метода  на 

психологическия  реализъм)  и  се  развиват  до  момента  на  духовното новорождение”, 

заключава  Г.  Стар  и  представя  общ  сценарии:  протагонистът  е  сляп  за  Божието 

присъствие, той не разпознава очевидните прояви на Божия гняв – болест, изпитание, 

разруха – и деградира духовно все повече и повече, докато накрая не се срещне със 

смъртта  и  не  се  покае,  за  да  бъде  изкупен.  А  такъв  тип  наратив,  наподобяващ 

автобиография или пътепис се вписва безпроблемно в предпочитанията и нагласите на 

човека през Възраждането.” (с.87-88)

Бих искала да отбележа, че особено приносна е подглавата „История на българските 

преводи на „Робинзон Крузо”, която съдържа информиран прочит на съществуващите 

изследвания на превода на Р. Попович, направен през гръцки. Във връзка с тази глава е 

направено  проучване  на   архиви  –  работа,  изискваща   търпение  и  усърдие,  които 

заслужават да бъдат отбелязани. В коменара на Богоровия превод  ясно личи и личното 

изследователско присъствие на дисертантката, успяла да оползотвори  възможностите, 

предоставени и  от печатния текст.  М. Пилева открива в сбирката на НБКМ  руска 

публикация на съкратена версия на преработката на Й. Кампе на „Робинзон Крузо”, 

която  след внимателна съпоставка между руския и българския текст утвърждава като 

изданието,  от  което  е  превеждал  Й.  Груев.  Изведеното  заключение  е  принос  в 

разработката  на  проблемите  на  преводната  белетристика  у  нас  през  Възраждането, 

който трябва да бъде специално подчертан. Преводът на П. Р. Славейков е представен 

коректно, но, струва ми се, по-голям интерес представлява написаното за  адаптирания 

за  деца  текст  от  1894  г,  в  което  по-релефно  може  да  бъде  разпознато  личното 

присъствие на дисертантката като наблюдател на явленията. Прави впечатление, че по 

повод на първоизточниците на различните преводи дисертантката не само представя и 

коментира съществуващите до този момент гледни точки, но изразява и аргументира 

свое разбиране, а в някои случаи посочва и необходимостта от корекции на някои едри 

и  непрецизни  научни  постановки.  Обединяващо за  цялата  глава  е  разглеждането  на 

формите на присъствие или разпад в отделни преводи на основния мотив в романа на 

Дефо – този за завръщането на блудния син.  Заедно с това на няколко места в труда М. 



Пилева се стреми да постави наблюденията  си и  в  по-съвременен контекст,  като ги 

свърже типологично с по-късни процеси или конкретни текстове, а това привнася нова 

перспектива на изследването.

Трета глава „Хариет Бийчър Стоу, написването на романа и англо-саксонските реакции” 

съдържа още една важна находка – разглеждането на публикация на „Чичо Томовата 

колиба” в „Русский вестник” от 1857 г. довежда до утвърждаване на разбирането, че Д. 

Мутев е превеждал от руски, като е ползвал и английския текст.  Докторантката уверено 

и информирано диалогизира с тезата  на Вл. Трендафилов по въпроса, за да достигне до 

своите  собствени  заключения: „…Мутев  използва  готов  предговор,  който  не  беше 

въведен досега в научно обръщане и за който установих, че е превод на анонимното 

предисловие от първото руско издание на романа със заглавие „Хижина Дяди Тома...” 

(с.166)  В тази си част дисертационният труд се докосва до проблема за същността, 

мястото  и  функциите  на  възрожденските  предговори,  поставен  още преди  години в 

критическата  литература,  като  търси  към  него  свой  подход,  диктуван  от  основната 

насока на изследователската работа. М. Пилева отбелязва и връзката на Мутевия превод 

с т. нар. Лондонско издание от 1852 г. Коректните препратки към разработките на Бети 

Гринберг, полемичността на определени пасажи, вниманието към различни публикации, 

варианти, както и към различни хипотези в сферата на историята  на превода, оставят 

впечатлението за сериозен и задълбочен подход,  особено важен при разработването на 

проблеми,  свързани  с  текстове  от  периода  на  Българското  възраждане.   Подобно 

отношение на добросъвестност и готовност да се отстоява аргументирано собствената 

позиция е залог за ползотварна работа и в бъдеще. 

Плодотворна  за  труда  се  оказва  идеята  за  отграничаване  на  религиозните  мотиви, 

загатнати  чрез  паратекстовете,  чрез  имената  на  персонажите,  от  проследяването  на 

формите на тяхното присъствие в самия литературен текст и в  различните преводи. 

Някои  от  направените  наблюдения  в  тази  посока  са  твърди  интересни,  като  трябва 

специално  да  бъде  обърнато  внимание  на  факта,  че  тълкувайки  антропонимите, 

например, работата не допуска отклонения от основата посока, очертана в темата на 

дисертацията и заедно с това маркира достатъчно широки семантични полета, мислени 

като контекст на формулираните твърдения (напр. с. 191 – 192) Разработката съдържа 

примери от английския оригинал на романа на Стоу, както и техния превод в някои от 

изданията,  което  позволява  онагледяването  на  коментарите  относно  усета  към 

художествените особености, стила и езика, които преводачът проявява или не проявява 



към  превеждания  текст.  Като  цяло  разработката  на  проблематиката  около  „Чичо 

Томовата колиба” оставя впечатлението за особена грижа и внимание при заниманието 

с различните текстове, свързани със Стоу и нейната книга. 

Четвърта  глава  е  посветена  на  Чарлз  Дикенс  и  „Коледна  песен”.  Подобно  на 

предходните глави и тази търси в началото си по-общ поглед към явлението Дикенс, 

както и към неговата поместеност в контекста на викторианска Англия. Вниманието е 

съсредоточено,  и  то  съвсем  основателно,  върху  сложните  взаимоотношения  между 

англиканската  църква,  католицизма  и  протестантизма,  към  свързаността  или 

дистанцирането на Дикенс по отношение на различните религиозни доктрини, но най-

голям  интерес  от  гледна  точка  на  подбраната  дисертационна  тема  представлява 

открояването  на  позоваванията  на  Библията  при  Дикенс,  които  по-нататък   в 

разработката  на  тази  глава  се  певръщат  в  отправна  точка  при  разработването  на 

„Коледна песен”, на нейните адаптации и преводи. В „Скрудж, Рождество и рецепцията 

на  Дикенс – мотивът Коледа като  доминантен при Дикенс”  М.  Пилева  споменава  и 

коментира  редица  текстове,  сред  които  „Коледна  песен”  е  изведен  като  най-

въздействащият и то на различни равнища – социално, философско, художествено. По 

повод  на  това  бих  искала  да  отбележа,  че  една  от  положителните  страни  на 

дисертацията  е нейната информативност.  Дисертантката се е постарала да събере и 

свърже в едно различни гледни точки във връзка с личносттта на отделните автори, с 

тяхната  епоха,  с  историята  на  разглежданите  книги,  като  се  стреми  да  прави 

целенасочен подбор, подчинен на разработвания основен проблем около библейските 

мотиви.  В  подглавата  „Първите  български  преводи  на  „Коледна  песен”   съществен 

акцент представляват  пасажите, посветени на преправката на Хомяков, на знаковата 

замяна  на  Коледа  с  Възкресение,  осъществена  от  адаптиращия  текста,  разгледана  в 

контекста и аргументирана чрез спецификите на руската православна традиция. 

„Липсващи и добавени религиозни мотиви в българските преводи” – подобна подглава 

присъства при разработката и на четирите разглеждани англоезични произведения и ми 

се струва, че това присъствие е особено съществено, защото чрез него могат да бъдат 

установени допирните точки и съществените разлики не само в читателската рецепция 

и  вкусове  отделните  страни  (вкл.  Гърция  и  Русия,  ако  вземем  под  внимание  и 

текстовете посредници, както и Германия по повод на преправката на Кампе), но и в 

развитието  на  културните  процеси  в  Европа,  в  техния  ритъм,  ориентации, 

съгласуваност и разминавания.



Пета глава е посветена на „Пътешественикът”, като и по повод на Бъниан и неговата 

творба, както и по повод на Дефо и „Робинзон Крузо”, необходими се оказват някои 

основни  пояснения,  свързани  с  характеризиращите  съответния  исторически  период 

религиозни нагласи и борби. (подобен проблем е споменат по повод на Дикенс) В тази 

глава особено важни са разграниченията, към които дисертацията препраща, по повод 

на англикани, баптисти, методисти, квакери и т.н., както и открояването на съществени 

разлики между православието, католицизма и протестантизма, доколкото именно чрез 

тях могат да бъдат осветлени елементи от оригиналните или преводните текстове, които 

се разглеждат в разработката. 

Подглавата „Особености на романа; Началото на българското битие на пътешественика” 

е  илюстрация  на  внимателното  и  сериозно  отношение  на  дисертантката  към 

литературния  материал.  Прави  впечатление,  че  някои  от  бележките  под  линия, 

поместени в тази част на труда, съдържат интересни сведения, допълнения, уточнения 

или дори повдигат въпроси, свързани с евентуални   по-нататъшни наблюдения. Такава 

е бел. на с. 303 по повод броя и поредността на преизданията на „Пътешественикът” у 

нас през 20 век  М. Пилева внася корекции по повод проучването на Люба Чернинкова 

за публикуването на Бъниан на български, като доказва склонността си към прецизност 

и коректност при боравенето с фактологическия материал.   Съществено внимание е 

отделено на спецификата на превода на д-р Лонг, поради факта,  че е осъществен от 

чужденец, за когото българският е относително късно усвоен език, а този превод се 

възприема  и  като  най-успешния  до  момента.  В  тази  част  личи  особената  грижа  на 

дисертантката  при  работа  с  текста  на  смислово  и  лексикално  равнище  –  интерес 

представлява написаното около съновидението и неговата връзка със средновековните 

жанрови форми,  както и открояването на редица мотиви като този за тесния път,  за 

огледалото и пр. Цялостното впечатление от  главата посветена на Бъниан и неговата 

книга е за сериозни познания около преводите и битуването на текста в българска среда.

Твърде полезно и важно ми се струва поместеното в края на дисертацията приложение, 

което не просто систематизира, илюстрира и придава прегледност на изследването, но 

предоставя възможност да бъде ползвано при бъдещи изследавния от всички, които се 

интересуват от заложената в труда проблематика. Искам да отбележа и впечатляващата 

по своя обхват библиография, която свидетелства за информираност и задълбоченост 

при  проучването  на  поставените  в  разработката  проблеми.  Дисертацията  съдържа 



заключение, което ясно формулира основните посоки на наблюдение и резултатите, до 

които проучването е довело, без да изпада в многословност.

Трудът на М. Пилева  е  демонстрация на търпелива,  упорита  и целенасочена работа 

както с източниците,  така и с литературнокритическите публикации, на умението на 

докторантката да се придържа към очертаната чрез избраната тема посока на научно 

търсене и  да организира около нея  изследвания разнороден материал.  Познанията  в 

сферата на религиозните мотиви са позволили да бъде написан текст, който разширява 

възможностите за  възприятие на христоматийни текстове като „Робинзон Крузо” или 

„Чичо  Томовата  кобила”,  който  обогатява  знанието  за  по-малко  популярни  у  нас 

произведения  като  „Пътешественикът”  на  Бъниан.    Заедно  с  това  разработката 

настойчиво  поставя акцент върху рецептивните нагласи на Българското възраждане, 

върху спецификите  в  езика  на  преводите,  за  да  потърси обективност и да  постигне 

историчност.  Всички  тези  отличителни черти  на  дисертацията   ми  дават  основание 

убедено  да  препоръчам на  уважаемото  научно  жури  да  присъди на  Мария  Пилева 

образователно-научната степен „доктор”.  
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