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Дисертационният  труд  „Религиозни  мотиви  в  българските  преводи  на 

англоезичната  белетристика  през  ХІХ  век” на  докторанта  М.  Пилева  е  посветен  на 

традиционен  въпрос  от  изследователското  поле  на  възрожденската  книжнина  – 

преводната литература на българското възраждане. Може да се приеме, че проблемите 

на нейната история и рецепция са сравнително добре разработени за отделните чужди 

литератури. Основанията за подобно наблюдение идват от множеството индивидуални 

проучвания от 80-90-те години на миналия век, но също така се опират на няколкото 

колективни  монографии,  които  бяха  създадени  по  проекта  „Преводна  рецепция  на 

Европейските литератури в България” в периода на прехода между двата века. В това 

число включително и върху рецепцията на английската литература (С., 2000).  В тези 

трудове се проследяват отделни рецепционни актове, а от друга страна – се предлагат и 

обобщаващи  наблюдения  за  историческата  динамика  на  рецепционните  процеси 

(очертават се периодизационните граници в цялостното усвояване на конкретната чужда 

литературата, набелязват се рецепционните вълни в българските диалози с нея и т.н.). 

Вниманието в тези анализи е насочено върху художествено-естетическите измерения на 

срещата. Преводът се осмисля предимно през оптиките на лингвистичния обмен. Може 

да се приеме условно, че стилистичният подход към изучаването на превода тук достига 

своеобразна  кулминация.  Тези  няколко  колективни  изследвания  символично 

приключиха,  затвориха  и  обособиха,  определен  етап  в  развитието  на  българското 
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преводознание  и  сравнителнолитературното  изучаване  на  чуждите  литератури  у  нас. 

Едва ли е случайно, че след тях интересът към изучаването особено на възрожденската 

преводна литература рязко спадна. 

На този фон дисертационният труд на Пилева определено се откроява. Той е 

едновременно  и  в  измеренията  на  познатата  ни  парадигма  –  въпросите  на  езиковата 

комуникация в акта на превода продължават да са актуални за проучването й, на тях 

авторката се спира задълбочено и отговорно. Но в рамките на номенклатурата „преводна 

литература”, както и с оглед на жанра „докторат”, всички тези въпроси могат да бъдат 

отнесени  към графата  „очаквани посоки на  проучване”.  Отвъд предполаганото  обаче 

има и нещо ново, което именно извежда изследването й от тази традиционна парадигма. 

То  се  отнася  до  проблематизиращия  ракурс,  през  който  биват  осмислени  четирите 

англоезични произведения: „Робинзон Крузо” на Д. Дефо, „Чичо Томовата колиба” на Х. 

Б. Стоу, „Коледна песен” на Ч. Дикенс и „Пътешественикът” на Дж. Бъниан. 

Става  дума  за  религиозните  мотиви,  изграждащи  тяхната  отличителна 

тематична  структура.  Трябва  да  се  отбележи,  че  тематологията,  като  аспект  на 

рецепцията, има своето успешно прилагане при изучаването на преводната белетристика 

на  българското  възраждане.  Имам предвид  монографията  на  Н.  Аретов  „Преводната 

белетристика от първата половина на ХІХ век” (С., 1990). Разглежданият дисертационен 

труд  продължава  тази  традиция,  но  и  я  разширява  със  специфичния  поглед  към 

преводния репертоар. През такъв ъгъл – религиозното – досега той не е бил проучван 

като  текстовост,  въпреки  че  отделни  аспекти  са  засягани  в  търсенията  на  някои 

български учени (Ив. Радев, Н. Аретов). 

Причините  за  неразработеността  на  темата  са  посочени  и  изяснени  в 

предговора.  Основната  от  тях  е  в  идеологическото  табу,  което  през  годините  на 

социализма беше наложено върху разработването на подобен кръг от въпроси изобщо в 

хуманитаристиката. Оттук, от стремежа и амбицията да се преодолее инерцията и към 

утвърденото  да  се  навлезе  и  през  една  непозната  евристична  пътека,  се  поражда 

голямото предизвикателство  към авторката  при разработването на избрания текстови 

репертоар.  Задължително  трябва  да  добавим,  че  то  е  предизвикателство  и  към 

читателите на работата й. Усилие се изисква и от нас, особено когато настойчиво сме 

подканени да погледнем с нови очи на улегналото в собствената ни изследователска 

памет.  Точно  тази  новост  на  равнище  проблематизация  на  темата  приемам  за  най-
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важния, най-съществения принос на труда. Дори ще разширя обобщението си с още по-

голяма  конкретност.  Започнатото  от  Пилева  е  изследователски  перспективно,  то  е 

подкана да се разшири обсега на наблюденията и върху нехудожествените текстове с 

религиозно съдържание, които до момента с пренебрежение са били отминавани от нас. 

Поне спрямо преводите от руски съществува такава нагласа.  Има и друго важно при 

избора  на  темата:  той  е  подкрепен  с  аргументи  от  социологията  на  възрожденската 

преводна литература. Очертана е общата картина на присъствието на религиозната книга 

във формирането на духовния хоризонт и вкуса на читателя и е показано, че приносът й 

за нравственото възпитание на българина никак не е малък. По този начин става ясно, че 

решението  за  анализ  произтича  от  конкретни  литературноисторически  и 

литературносоциологически  основания.  А  оттук  аргументирано  са  изведени  и 

набелязани водещите цели и задачи: в сюжетното пространство на четерите англоезични 

художествени  произведения  да  се  изясни  как  на  български  език  в  преводния  акт  е 

предадена системата от религиозни мотиви, как са усвоени библейските цитати и как те 

въздействат и функционират в пространството на приемащата литература. 

Подходът и към четирите произведения е историко-рецепционен. 

На  първо  място  и  в  четирите  случая  е  осъществена  много  плътна 

реконструкция на биографичния дискурс за съответния автор. Пред нас не е поредното 

сухо изброяване на факти от житейския път на дадения писател, а набелязване на онези 

вектори  от  биографията  му,  които  незабележимо  са  се  превърнали  във  фактори, 

предпоставящи  възникването  на  съответното  произведение.  Във  всяка  стъпка 

биографичната  реконструкция  е  съобразена  с  поставената  тема.  Така,  анализът освен 

обстоятелствен,  е  и  интерпретативно непосредствен.  Не е  маловажно,  че  Пилева и в 

четирите  случая  успява  увлекателно  и  четивно  да  пресъздаде  творческия  път  на 

писателя.  Добре е постигната  мярата в съотнасянето на тези кратки очерци в общия 

анализ.

Вторият корпус се занимава с конкретизирането на религиозните мотиви в 

сюжетното  пространство  на  съответната  творба.  Пред  нас  не  е  интерпретативно 

говорене  „по  принцип”  за  избраното  произведение,  а  разглеждане  на  неговите 

проблемно-съдържателни  особености  през  семантизиращата  призма  на  религиозното. 

Смисълът на анализа е да се покаже, че тези творби не са само „класика” в и за своята 

литература (английска, американска), а са представителни за нея, вписват се в канона й 
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точно с религиозната си тематика. Оригиналният контекст на възникване и създаване на 

тези  произведения  –  творческа  история,  присъствие  в  литературния  процес, 

метатекстово битие – се познава изключително добре от дисертантката. Открояването на 

установените критически позиции се допълва непрестанно от разнообразни аналитични 

„погледи”  към  произведението.  Пилева  умело  и  успешно  съчетава  художествено-

естетическия с херменевтичния и проблемно-съдържателния анализ в извеждането на 

смисловите доминанти на текста. Идеята на интерпретацията е да се покаже, че онази 

представа, която е установена за тези творби в българската литературна среда не е много 

коректна спрямо тяхното реално своеобразие на битуване в средата и условията,  при 

които  те  са  възникнали.  Оттук  вече  логично  се  извеждат  основанията  за  една  от 

водещите тези на дисертацията, а именно, че точно религиозните мотиви са определящи 

за българската рецепция на произведенията.

Рецепционните  проблеми  оформят  третия  интерпретационен  блок.  Той  е 

основен за анализа. Авторката демонстрира изключително добро владеене на теорията 

на  превода  и  преводната  рецепция,  умело  и  успешно  прилага  различни  подходи  в 

непосредствения анализ на преводната комуникация. Тя познава в детайли фактологията 

от  историята  на  съответния  преводен  текст,  а  също  и  творческата  биография  на 

преводача.  Тук  имаме успешно съчетание между контактология,  история на превода, 

лингвистика и стилистика на превода. Да, критическият сюжет на тяхната рецепция в 

общите си координати е положен. Но Пилева си е поставила за задача не само тематично 

да обогати анализа,  но и да преосмисли отделни моменти от българската история на 

текста, да внесе корекции в рецепционното му битие с новооткрити от нея факти или да 

изкаже аргументирано несъгласие с установени трактовки. Лично за мене тези историко-

рецепционни аспекти на нейния анализ са най-ценни и приносни. Защото конкретизират 

общата картина на рецепцията. Внасянето на нова идея при тълкуването на превода само 

освежава  тази  картина,  независимо  от  това  колко  находчиво  е  интерпретативното 

предложение. Например, може би най-трудният момент в историята на рецепцията е да 

се  установи  причината  за  избора  на  съответния  чужд текст  за  превод.  Когато  обаче 

липсват точни свидетелства, а това за епохата на българското възраждане е общо взето 

„норма”,  тогава  на  помощ  идват  странични,  косвени,  детайли.  Един  от  тях  е  и 

тематичният анализ. В такъв случай се приема, че решението за превода е функция от 

определена  идеологическа  необходимост,  рефлексия  от  вкуса  и  предпочитанията  на 
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актуалните  читатели,  ключ за чието изясняване дава именно тематичният анализ.  От 

проучванията на Пилева върху четирите произведения мога да приема, че това е вярно 

най-вече  по  отношение  рецепцията  на  „Пътешественика”  на  Бъниан  и  отчасти  за 

„Коледна песен”  на  Дикенс.  Не съм убеден,  че  същото е  актуално  и  за  другите  две 

творби. Защото при тях вероятно настъпва смесване и с други основания (философско-

етични,  нравствено-социални,  литературно-исторически),  които  притъпяват  силата  на 

религиозното.  При  съпоставителния  анализ,  който  провежда  за  всяка  творба  със 

съответния оригинал или с текста посредник,  Пилева коректно уточнява настъпилите 

трансформации в разглеждания тематичен репертоар, а от там и в общата идейност на 

произведението. Това добре се вижда, например, в рецепцията на „Робинзон Крузо” на 

Дефо.  Ето  защо  в  този  план  на  корективно  уточняване  приемам  за  значимо 

литературноисторическите находки на авторката. Те придават обемност и убедителност 

на нейната  реконструкция.  Например:  изясняването,  че  Богоров превежда по руската 

преработена версия на Кампе; уточняването на първоизточника на превода за Й. Груев 

(отново  версията  на  Кампе);  уточняването  на  руския  текст-посредник  за  „Коледна 

песен” и откриването, че негов автор е известния руски философ-славянофил Алексей 

Степанович  Хомяков.  При  последното  обаче  е  пропуснат  съществен  извод,  логично 

произтичащ от природата на преводната-комуникация и отнасящ се до непосредственото 

битуване на превода. Смятам, че в исторически план е по-коректно да се приеме, че тук 

няма рецепция на Дикенс, т.е. говорим за нулева рецепция. Още повече, че и на равнище 

преводач информация за английския оригинал липсва. Изясняването, че става дума за 

възприемането  на  творба  точно  от  този  английски  писател  е  резултат  от  пост-

рецепционен изследователски акт. Ценен момент са също и въведените в научен оборот 

нови  данни  от  биографиите  на  отделни  преводачи,  което  също  разширява 

информационния хоризонт за възрожденската преводна литератруа. За приносна трябва 

да се приеме и обстойната реконструкция на цялостната рецепция на „Пътешественика” 

– анализът е богат на информация, наблюденията са задълбочени и убедителни.

В работата  са  допуснати  и  известни  фактологични  неточности.  На  с.  61  е 

отбелязано, че Д. Войников превежда и драматизира повестта на А. Ф. Велтман „Райна, 

королевна  болгарская”,  но,  както  е  известно,  той  само  я  драматизира.  На  с.  221  се 

посочва, че А. С. Хомяков е съвременник и познат на Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, 

Бердяев, Тютчев. Излишното име в тази редица е на философа Николай Бердяев, който е 
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роден през 1874 г., т.е. 14 години след смъртта на Хомяков. Редно е също, особено при 

подготовка  на  текста  за  публикация,  фамилните  имена  на  творците,  независимо  от 

тяхната популярност, да се придружават и от инициалите на личното и бащиното име. 

Авторефератът, в обем от 53 стр., отговаря на всички законови изисквания по 

процедурата и жанра за неговото оформяне и представяне. 

И  така,  направените  наблюдения  върху  труда  „Религиозни  мотиви  в 

българските преводи на англоезичната белетристика през ХІХ век” показват, че той е 

сериозен, задълбочен и приносен, което ми дава основание да предложа на Почитаемото 

Научно жури да присъди на Мария Емилова Пилева образователната и научна степен 

„доктор”. 

София, 18.V.2016 г. (доц. дфн Хр. Манолакев)
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