
С т а н о в и щ е 

от проф. дфн Инна Иванова Пелева, 

Филологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” 

за труда на Мария Емилова Пилева, 

Катедра Българска литература, Факултет Славянски филологи, 

СУ „Св. Климент Охридски”, 

на тема: „Религиозни мотиви в българските преводи 

на англоезична белетристика през ХIХ век”, 

за присъждане на образователната и научната степен доктор 

в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – 

Българска възрожденска литература)  

 

Трудът на Мария Пилева разглежда характерен аспект от рецепцията на 

англоезични прозаически текстове в българска среда от 30-те/40-те години на ХIX до 

началото на ХХ век, който аспект до момента не е бил специално и подробно 

коментиран в литературноисторическите българистични проучвания. Изследването на 

Пилева е ангажирано с преводите на „Робинзон Крузо” (1719) от Даниел Дефо, „Чичо 

Томовата колиба” (1852) от Хариет Б. Стоу, „Коледна песен” (1843) от Чарлс Дикенс и 

„Пътешественикът” (1678, 1684) от Джон Бъниан, като вниманието на докторантката е 

съсредоточено преди всичко върху начина, по който религиозните мотиви в 

световноизвестните творби се предават/пресъздават от преводачите им българи. 

(Разколебаността при определянето на долната граница на времевия период, занимаващ 

дисертантката, се обуславя от факта, че Райно Попович започва да превежда „Робинзон 

Крузо” през 1835-а, но начинанието си остава в ръкопис; първият опубличностен „наш” 

превод на прословутия роман е отпечатан през 1848/1849 г. и принадлежи на Иван 

Богоров; от набора преводи, интересуващи авторката, това е най-рано осъщественият.) 

Преди да пристъпи към анализ на конкретните „казуси” на културен обмен, 

които си е поставила за задача да осмисли, Мария Пилева припомня ролята на превода 

в рамките на средновековната българска култура, както и за формирането на местната 

литературна компетентност през XIX век; обръща внимание на специфичното в 

боравенето с чуждия текст при т. нар. побългаряване, на възрожденската практика за 

превеждане през текст посредник (оригиналът минава през още един чужд език, преди 

да бъде трансфериран на български), на дейността на американските мисионери сред 



българите в Османската империя, която дейност води и до появата на специфичен свод 

текстове в тогавашната ни публичност. Отчетена е също ролята на чуждите и на 

автохтонните културни и образователни институции за създаването на интерес към и 

информираност относно интелектуални търсения, политически идеи и естетически 

представи, валидизирани в отвъдбългарското културно пространство; коментират се 

освен това опитите на възрожденската критика да формулира критерии за оценъчна 

йерархизация на преводаческите практики от епохата. В труда си Мария Пилева 

разглежда и ред теоретични постановки, дефиниращи и работещи с понятието „мотив”, 

за да обоснове избора на тема/заглавие за самото проучване и начина, по който в 

изследването се функционализира твърде нестабилният (в семантически план) термин. 

Втора, трета, четвърта и пета глава от текста са еднотипно изградени. Във всяка 

от тези части се представят (съответно) Даниел Дефо, Хариет Б. Стоу, Чарлс Дикенс и 

Джон Бъниан като фигури в собствените им култури – като биографична фактология, 

положена в специфичен историко-политически и социален контекст, като религиозни 

разбирания и философски идеи, като позиция в обществения дебат на времето. 

Презентирани са цялостната писмовна дейност, както и най-известните произведения 

на споменатите автори, също и избрани моменти от (предимно) англоезичната 

критическа рецепция на текстовете им. Отчленени са библейските архетипи, 

разпознаваеми в повествованията на четиримата творци, а и изобщо особеностите на 

текстовете им (като тип фигуралност и внушения), които особености се предопределят 

от верския ангажимент, от конфесионалната принадлежност на всеки от визираните 

писатели. В тази част от труда на Пилева (втора – пета глава) е разгледана и историята 

на българските преводи (до началото на ХХ век) на „Робинзон Крузо”, „Чичо Томовата 

колиба”, „Коледна песен” и „Пътешественикът”; накратко или по-пространно са 

представени както личностите и културната дейност на преводачите сънародници, така 

и лингвистичните особености, откритията, качествата и недостатъците (от съвременна 

гледна точка) на техните версии (кратки или по-пълни) на класическите произведения. 

Особено ценно в труда на Мария Пилева е посочването, включването в научно 

обращение на издания „прототипи”, от които – доказва го съпоставителният анализ, 

осъществен от авторката – са направени определени български преводи от изследвания 

период (английската версия на „Робинзон Крузо” от 1818 г., по която е работил Иван 

Богоров; руския съкратен превод от 1843 г. на Кампе-версията на „Робинзон...”, който 

превод Йоаким Груев „свежда” на български през 1858 г., руската преправка на 

„Коледна песен”, дело на А. Хомяков и публикувана през 1844 г., от която тръгва 



преводът, отпечатан в „Български книжици” през 1859 г.; рускотото издание от 1857-а 

на „Чичо Томовата колиба”, предисловието към което е „пренесъл” у нас Димитър 

Мутев, както и английския текст първообраз на споменатото предисловие). 

Интересен ход към систематизиране на резултатите от изследването 

представлява и включеният като приложение в труда Речник на религиозните мотиви в 

българските преводи на англоезична белетристика през XIX век. 

По същество компаративистка, работата на докторантката посвоему се включва 

в един от постоянно подновяваните разговори в рамките на родната култура – 

разговора за спецификата на религиозното съзнание на българите, за формите, в които 

то „пребивава” през различните исторически периоди, за институционализираните и 

„спонтанните” му проявления, за границите на толерантността и възприемчивостта, 

които налага при контакт с културни артефакти, ясно белязани от другата 

(неправославната) конфесионална принадлежност на създателите им. Заслужава да 

добият по-широка публичност констатациите на авторката относно съвсем актуалните 

образователни практики в българското училище, които всъщност не превъзмогват 

идеологическите наследства на социалистическата културна формация и не 

предполагат коментар на религиозното като присъстващо конкретно в „Робинзон 

Крузо”, а и изобщо като смислова и образна система, от която ключови текстове на 

световната литература са черпили ресурс за изказа си, за конструирането на 

алегорическия си пласт и при формулиране на послания. 

Зад дисертационния текст на Мария Пилева определено стоят много труд и 

автентичен интелектуален и емоционален ангажимент към избраната за обследване 

проблематика. Впечатлява библиографската информираност на докторантката, която 

използва през коректни позовавания констатациите и откритията на много български и 

чужди хуманитаристи с различни професионализирани компетентности. Вероятно една 

следваща редакция на текста би помогнала за стилистичното му усъвършенстване и за 

набавянето на още малко филологически, академичен тип дистанцираност спрямо 

верски обусловеното като особен обект на проучване. Но със или без подобна 

допълнителна редакция трудът безспорно има своите приноси в изследването на 

контактите между българската и англоезичната култура, той обогатява научната 

представа за оптиката, през която може да се мисли за превода и функциите му у нас от 

30-те/40-те години на ХIХ до началото на ХХ век. 

Трябва да отбележа и че авторефератът на работата адекватно предава 

съдържанието и заключенията ѝ, посочените приноси са действително постигнати, 



описаните публикации по темата на дисертацията са достатъчно като брой и 

достатъчно представителни за тематичните акценти и основните тези на проучването, а 

приложената от Мария Пилева документация по процедурата отговаря на всички 

институционални изисквания. 

Като имам предвид това и – разбира се – най-вече качествата на представения за 

разглеждане от уважаемото научно жури текст, подкрепям присъждането на 

образователната и научната степен доктор в област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска 

литература – Българска възрожденска литература) на Мария Емилова Пилева за 

труда ѝ „Религиозни мотиви в българските преводи на англоезична белетристика през 

ХIХ век”. 

 

22.04.2016,        

Пловдив      проф. дфн Инна Пелева 

         

     

                

 

 

 

 

 

 

 

 


