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Литературното дело на великия български светилник 
св.  Климент  Охридски  отдавна  е  надхвърлило  нашите 
народностни граници и тясната епоха на средновековието. 
Стореното от старобългарския писател не се вписва само в 
кръгозора  и  въжделението  на  някогашния  просветлен 
славянин, с всеки изминат век то печели все нови и нови 
читатели  и  почитатели.  Образователната  подготовка  и 
книжовните езици, с които те си служат, невинаги спомагат 
да се проникне пряко в духовния мир и съдържанието на 
Климентовите творби. Има, разбира се, неща, които са над 
времената  и  епохите,  но  нерядко  сме  изправени  и  пред 
нуждата  от  книжовен  посредник,  от  езиков  тълкувател, 
който да ни представи Климентовото писателско дарование 
и  светите  му  мисли  по-ясно  и  по-разбираемо,  сиреч  в 
превод.  Тук  обаче  на  преден  план  неизбежно  изпъква 
въпросът за подготвеността и умението на преводача, който 
е  приел  върху  себе  си  дълга  и  отговорността  да  бъде 
културен мост между миналото и настоящето. В състояние 
ли е той да е посредник между живелия преди повече от 
хилядолетие свещен автор, между възвишения човек, който 
е прекарвал дните си в богослужение и песенна възхвала, в 
молитви  и  поучения,  и  жителя  на  съвременния  свят  в 



ежедневието на прагматичната му нагласа. Намираме се и 
на своеобразна езикова межда, тя не може да бъде обратно 
прекрачена от онези, които вече не боравят с неактуална в 
съвременния бит лексика, нека го кажем по-просто, вече не 
разбират  част  от  традиционното  българско  книжовно 
богатство от преди двадесет, тридесет или петдесет години, 
колкото и лексиколожки разумливо и словообразователно 
прозрачно да е то. Съвременният човек не разсъждава над 
думите, с които си служи, а предпочита готовите схеми и 
търси предсказуемите клишета и щампи. Няма ли скоро да 
се изправим пред неизбежността да превеждаме превода?

 Борбата за книжовното дело на Климент Охридски е 
борба  за  неговия  съвременен  прочит,  за  лексикалното му 
реинтерпретиране, а то зависи от силата на българския език, 
от  неговата способност чрез  вътрешно преобразование да 
остава един и същ в себе си и тогава, когато се променя. 
Иначе  непоправимо  ще  се  наруши литературната 
приемственост между поколенията  и  българската  история 
ще се разпадне. Следователно към св.  Климент Охридски 
има  два  пътя  —  единият  е  труден,  консервативен  и 
елитарен,  той  трябва  да  насочи  бъдещия  български 
гражданин, ученика, а и всеки жаден за култура читател към 
най-добрите страници на класическата ни литература, за да 
се  научи от  нея  на  стилови равнища и  на  книжовна реч. 
Другият път е пътят на леността, на лесното нагаждане към 
бедния речник на низшите читателски слоеве, на бягството 
от  тълкуващата  синонимика  и  ненужното  буквално 
запазване  на  изходните  лексеми,  които  вече  имат  друг 
смисъл.  Това  все  още  не  е  път  към  литературното  и 
всеобщото невежество, макар че той извежда св. Климент 
от  неговия  класически  книжовен  контекст.  В  подобни 
прояви, макар и пресилено, можем да потърсим и първите 
тревожни симптоми на колективната афазия — да искаш да 
кажеш нещо,  а да нямаш подходящи думи, с които да го 
изразиш. След като предварително си се отказал да усвоиш 
част от речниковото богатство. Често въпросът не е в това 
съществува ли нужното средство, а в състояние ли си да го 



намериш,  за  да  го  приложиш.  Не  може  да  се  чете 
литературен текст,  без  предварително да  е  изработен,  въз 
основа на собствен опит и с цената на много усилия, личен 
способ  за  анализ  и  синтез,  ще  рече  собствена  книжовна 
култура. Тук, поне при първите стъпки, е нужна помощта на 
накой  по-възрастен  човек,  а  ако  го  няма,  някоя  малка 
биближтечка  стари  книги.  Във  възприемането  на  текста 
участва,  освен преводачът,  и читателят. Да се доверяваме 
само на т. нар. “естествено знаене” на езика означава да се 
спуснем  до  подножието  на  масово  обучавания  студент-
филолог, когото имаме право пряко да наблюдаваме — за 
него напр.  иконоборец може и да е човек, който се бори за 
светостта на иконите,  а  грешен свят  може и да е светът, 
който е създаден по нечия крива сметка. Едно-две такива 
лъкатушения или по-лошо, подхлъзвания и препъвания на 
мисълта, и смисълът на старата писмовност пропада.

Намирам, че за българската езиковедска наука е твърде 
поучително да  види разликите  в  подхода към превода  на 
литературните ни средновековни текстове,  и то сред най-
добрите, през погледа на една чужденка, докторантката Ю 
Джънг,  която ни поднася  резултата  на  своето лексикално 
изследване  на  съвременните  преводи  на  част  от 
Климентовите  слова  и  песнопения.  Още  на  първите 
страници  на  труда  си  младата  филоложка  оценява  като 
обществено  несполучливи  опитите  на  някои  наши 
книжовници  от  ХVІІІ-ХІХ  да  записват  църковните 
проповеди,  сред  които  има  и  Климентови,  предимно или 
само  с  разговорна  лексика.  И  да  предават  специфичните 
християнска  термини  чрез  многословна  синонимика  в 
обществена среда, на която църковната лексика не е чужда 
— потребителите на дамаскините са били набожни хора. За 
читателя обясняването на ясното не е било нужно, то е било 
потребно на списователя, за да се самоизтъкне, по Хаджи-
Генчовски, като човек, който разбира от божите работи. Но 
и  по  още  една  друга,  много  по-важна  причина — да 
превърне читателя си в действен участнеик в религиозната 
беседа. Това обаче не са мисли и намерения на св. Климент, 



който,  бидейки духовен  пастир, е  имал  друго 
предначертание, да приобщава стадото си към църковната 
лексика.  Църквата  (в  наши дни  културата)  ще  отиде  при 
хората само тогава,  когато и те направят крачка към нея. 
Такъв е основният извод от работата на Ю Джънг,  който 
приемам за доказателство, че до полезен актуален резултат 
може  да  се  стигне  и  когато  се  работи  над  свързана  с 
българското средновековие тема.

По  замисъл  и  цели дисертацията  е 
научноизследователска,  но  бих  поставил  на  първо  място 
нейното приложно значение.  Тя съдържа не само полезни 
статистически  систематики,  но  и  важни  стилистични 
наблюдения  и  оценки,  които  биха  могли  да  подпомогнат 
работата на бъдещите преводачи, не само на св.  Климент 
Охридски,  но  и  на  най-широк  кръг  старобългарски 
книжовни дейци. 

Наблюденията на докторантката са над: 
1.  “Похвално  слово  за  св.  Кирил  Философ” в  пет 

превода  на  съвременен  български  книжовен  език,  един 
превод на съвременна македонска литературна норма, два 
превод на сърбохърватски, един превод на словенски и един 
превод на руски или общо десет различни превода. 

2.  “Предпразнични  трипеснеци за  Рождество 
Христово” в два български превода.

3. “Канон за полагане ризата и пояса на Богородица” в 
два български превода

4.  “Похвално  слово  за  пророк  Захарий” и  за 
рождеството на св. Иван Кръстител в два български превода

5.  “Поучение  за  Благовещение  на  св.  Богородица” в 
два български превода 

6. “Слово за св. Троица, за сътворението и за света”  
Посоченият  по-горе списък показва,  че  са  обхванати 

почти  всички  страни  на  многоликото  Климентово 
литературно творчество — похвални слова, предпразнични 
химнически цикли, слова и поучения на отделни празници 
от византийския календар. Липсват представители на т. нар 
общи слова — в неделния ден,  за  апостол и мъченик,  на 



празници. Но това е обяснимо — тези Климентови творби 
са  превеждани  кажи-речи  еднократно,  само от  архим. 
Бончев,  по  тази  причина  те  не  могат  да  бъдат  обект  на 
съпоставителен анализ. 

Подходът  на  Ю  Джънг  е  конкретен  и  комплексен, 
винаги съобразен с текстовия материал. В “Похвално слово 
за  св.  Кирил  Философ”  се  разглеждат  съответствията  на 
всички  пълнозначни  думи,  които  се  разпределени  в  три 
разреда: 

а.  Лексеми, при които има пълно съвпадение между 
превеждана и превеждаща дума. 

б. Лексеми с общ корен, но с различни афикси. 
в. Независими лексикални единици. 
Резултатите, подробни и точни, са ни поднесени и като 

изчерпателни количествени данни. Самите съпоставителни 
таблици, с по-широкия си славянски,  а не само български 
обхват,  подтикват  към  размисъл  и  откриват  простор  за 
различни нестандартни преводачески решения. Пред нас се 
откриват  възможности  за  реинтерпретации  и  допълнения. 
Напр.  от  двете различни  лексеми  благодэть и  благодать, 
Кирило-Методиева  е  само  първата — само тя  е  стояла  в 
протопревода на изборното евангелие.  Ще отбележа,  че в 
съвременния  български,  по  традиция,  има nomen  agentis 
благодетел,  но няма в по-широка употреба благодател,  и 
напр. в  Супрасълския  сборник благодать се  упротребява 
ограничено,  предимно  в  следхомилийната  част,  където  е 
отразена  по-особена  литературна  норма.  Намирам,  че  е 
съвсем  неоправдан един  скорошен филологически  опит 
благодать да  се  извлече  от благодэть по  фонетичен  път, 
чрез преход на э в а и последвала депалатализация. И дори 
си  мисля,  че  трикратната  употреба  на благодать в 
“Похвално слово за св. Кирил Философ”, наред с благодэть, 
е особеност на преписа в Севастияновия сборник, единствен 
представител  на  т.  нар.  първа  редакция.  Твърде  много 
подобни редакционни замени има  в  Codex  Marianus  —  в 
Зографското,  Мариинското  и  Поп-Савовото  евангелие 



съответствието е  благодэть,  лексема, която е характерна и 
за архаичния Синайски псалтир.  В преводите на “Похвално 
слово  за  св.  Кирил  Философ”  благодэть и  благодать са 
разграничени  само  в  словенския  текст.  Там  благодэть е 
приведено с  modrest,  а благодать — с milost. Спирам се на 
този пример, а подобните на него са десетки, за да изтъкна 
трудностите от най-различно естество, с които е трябвало 
да  се  справя  докторантката.  Навсякъде  тя  е  подхождала 
компетентно,  съобразно  с  особеностите  на  материала. 
Сполучливи са и нейните стилистични ремарки, основани 
на верни наблюдения. Полезен за мене, понеже съм бивал и 
преводач, е  изводът,  произтичащ  от  съпоставките  на  Ю 
Джънг със  сръбския  и  словенския  превод —  отказът  от 
някои стандартни замени и подмяната им с други, в духа на 
възможностите, които предлагат другите славянски езици, е 
полезен  ход,  макар  че  корените  на  преведеното  и 
превеждащото в такъв случай ще се окажат различни. Не 
бихме  погрешили  спрямо  Климентовата  творба,  а  бихме 
разширили синонимните възможности,  ако заменим напр. 
облажавам  със  славя,  както  е  постъпил  словенският 
преводач  и  под..  Изводът е  в  духа,  в  който  спред  Петко 
Рачев  Славейков  следва  да  се  обогатява  българския 
книжовен  език,  в  това  число  и  синонимно,  не  само 
съобразно църковнославянската и руската традициия, но и с 
всичко  онова,  което  подсказват  и  останалите  славянски 
езици — в почти всички то е лексиколожки проницаемо за 
българското съзнание.. 

Със същите добри качества се отличава и глава втора 
“Преводачески избор при предаване на сложни думи”.   Тя 
следва плана и методологиятана на предходната глава, но 
задълбочава  анализа  чрез  сравнения  със  съвременния 
български книжовен език и с лексикалните разработки на 
проф. Искра Христова. Заслужава внимание изводът, че по 
употребата  на  composita  руският  преводен  стил  е  най-
близко до Климентовия оригинал. 

На  сложните  въпроси  за  превеждането  или 



непревеждането,  сиреч  запазването, на  християнската 
терминология  е  посветен  особен  раздел.  Тук,  както  и  в 
останалите глави,  докторантката е засвидетелствала добра 
библиографска, а от гледище на материята, с която борави, 
и богословска осведоменост. От друга страна, е бил нужен и 
общ поглед върху възможностите за терминологичен изказ 
в няколко славянски езика едновременно. Изложението не е 
само реферативно-осведомително, то продължава да засяга 
и яснотата, и стилистиката на превода. Докторантката се е 
съобразила и с обстоятелството, че св. Клименти Охридски 
е  бил  не  само  разпространител,  но  и  обяснител  на 
християнството,  роля,  която  не  бива  да  се  вменява  на 
съвременния  преводвач  при  оценката  на  неговия  подход 
към текста. 

Достатъчно  внимание  е  отделено  и  на  превода  на 
откъсите от Светото писание в творчеството на св. Климент 
Охридски.     Докторантката с основание прокарва граница 
между точен цитат и пепифраза, което във втория от двата 
случая  означава  и  по-голяма  лексикална  свобода  на 
преводача — нерядко той е имал усета, че преразказва. 

Главните  изводи  от  наблюденията  на  Ю  Джънг са 
обобщени  в  заключителния  раздел.  Очертани  са  две 
основни линии. Едната, присъща на книжовната традиция в 
България от Възраждането насам, се стреми да бъде близка 
до  кирилометодиевската,  ще  рече  и  до  Климентовата 
лексика  и  фразеология,  а  чрез  нея  и  до  православното 
разбиране.  Естествено  е  тя  да  не  се  отклонява  и  от 
църковнославянската традиция. Това не е пътят, по който 
със същата строгост би   могло да върви и Климентовото 
книжовно  интерпретиране  в  Република  Македония,  там 
преводачът се стреми да следва своя собствена линия. На 
определени трудности се е натъкнал и хърватския превод, 
доколкото хърватската католическа църква не е успяла да 
изгради  своя  терминология,  равностойна  на 
църковнославянската.  В  преводаческата  си  работа 
македонската филоложка Радмила Угринова-Скаловска се е 
отказала  от  църковнославянската  (свещената  Климентова) 



традиция  и  Климентовият  текст  е  престанал  да  звучи 
ексотерично.  На  пръв  поглед  нейният  превод  изглежда 
твърде  свободен,  но  всъщност  той  е  и  богословски 
несъвършен,  както  това  на  много  места  е  показала  Ю 
Джънг. 

Моята  оценка  за  представената  научна  разработка  е 
благоприятна за изхода на процедурата — че докторантката 
се е справила много добре със задачите, които са поставени 
в  нейната  теза.  Избрана  е  актуална,  съобразена  с 
обществената          практика област, обследван е значителен 
по  обем  старобългарски  и  съвременен  литератупрен 
материал, приложен е съпоставителен текстоложки метод и 
са  очертани  няколко  изследователски  направления. 
Резултатите са филологически значими. Те имат отношение 
към приобщаването на нашата съвременност към великото 
културно дело на св. Климент Охридски, което, надявам се, 
Ю Джънг ще пропагандира и в Република Корея.

В качеството си на официален рецензент предлагам на 
автора на представения труд  Ю Джънг да бъде присъдена 
научната  и  образователната  степен  “доктор”.  В 
предстоящия избор ще гласувам положителнос. 

София, 3 април 2014 
Проф. Иван Добрев


