
РЕЦЕНЗИЯ

на дисертационния труд на Ю Джънг Че на тема

Лексиката на св. Климент Охридски

 и съвременни преводи на негови произведения

Дисертацията  на  Ю  Джънг  Че  е  посветена  на  една  почти  непроучвана  тема  в 

старобългаристиката – съвременните славянски преводи на един стъробългарски писател. 

Доколкото  има  публикации  по  въпроса  за  преводите  на  средновековни  творби  на 

новобългарски, те се отнасят повече до прецизирането на значението на някои фрази, а 

оттам  и  на  смисъла  на  творбата.  Предлаганото  тук  изследване  е  от  друг  тип  –  то  е 

компаративистичен труд, насочен към въпроса за възможните тълкувания и начините на 

възпроизвеждане  на  една  слредновековна  творба  на  съвременен  език,  близък  до 

оригиналния. Тя засяга проблеми от съвременното тълкуване на средновековния текст, от 

теорията на превода и от изразните възможностти на новите книжовни езици и се отнася 

към рецепцията на средновековните творби в съвременността. 

Изборът  на  докторантката  да  разгледа  съвременни  славянски  преводи  на 

Климентови творби определя спецификата на труда й. Преводът от близкородствен език 

или от мъртъв език на неговия наследник от една страна е по-лесен, а от друга страна 

задава  някои  затруднения  за  преводача,  защото  често  една  и  съща  дума  или  израз  в 

родствените  езици  има  различни  значения.  Майсторството  на  преводача  проличава 

особено в случаите, когато не се подвежда от близостта в значенията, а открива разликата 

в  нюансите  и  успява  да  предаде  точния  нюанс  в  своя  превод.  Мисля,  че  след  като  в 

последните няколко десетилетия стана ясно колко значителен средновековен писател е св. 

Климент, и при закономерното желание неговите творби да станат достъпни за колкото е 

възможно по-широка аудитория от читатели, включително и за децата в училище, едно 

такова  изследване  на  неговите  съвременни  преводи  е  съвсем  навременно  и  даже 

необходимо.  Както  посочва  докторантката,  този  труд  ще  помогне  да  се  види  доколко 

преводите на Климентовите творби успяват да предадат „специфичното за неговия стил на 

съвременния читател и доколко правят разбираеми за съвременния човек идеите, внушенията 

на този средновековен книжовник и духовен пастир” (с. 2).



За своето изследване докторантката се е съсредоточила върху лексикалната страна 

на преводите на Климентовите творби. Не по-малко интересен е и въпросът за синтаксиса 

на  преводите  и  неговото  отношение  към  синтаксиса  на  оригинала.  Може  би  тя  ще 

продължи своята работа и в тази посока.

Дисертацията се състои от въведение, четири глави, заключение и приложения. Във 

въведението темата е поставена в светлината на теорията на превода. Намирам за много 

добър подбора на теоретична литература и за много сполучлив изборът на дисертантката 

да  се  опре  на  изследването  на  Искра  Ликоманова  за  славяно-славянския  превод. 

Теоретичните  постановки  са  съобразени  с  целите  на  дисертацията.  Целта,  задачите  и 

методите на изследването са формулирани ясно и конкретно. Ясно определените цели са 

позволили на изследователката  да не се впуска в пространни разсъждения по теория на 

превода, които излишно биха утежнили изложението. 

По-нататък  е  отделено  внимание  на  проучванията  върху  езика  и  стила  на  св. 

Климент.  Докторантката  познава  добре основните  изследвания  върху езика  и  стила на 

старобългарския писател и е представила,  наистина доста накратко,  основните езикови 

характеристики на неговите творби според наблюденията на други изследователи. Разбира 

се, по тази тема би могло да се добави и още, но трябва да се отбележи, че когато трудът 

беше  представен  за  обсъждане  в  Катедрата  по  кирилометодиевистика,  тази  част  беше 

съвсем кратка, а след обсъждането, въз основа на препоръките, тя е значително разширена 

и обогатена. Най-много място в изследването е отделено на Похвално слово за св. Кирил 

Философ и това е закономерно, понеже то е най-превежданата, най-публикуваната и най-

четената Климентова творба.

Първа  глава  е  посветена  на  проучване  на  процента  съвпадаща  лексика  между 

оригинала на Похвално слово за св. Кирил Философ и неговите преводи на български (в 

три  превода),  македонски,  сръбски,  хърватски,  словенски  и  руски.  Всеки  превод  е 

представен в изследването с инициалите на своя автор. Така се акцентира върху превода 

като авторски труд повече, отколкото върху езика му. Намирам това за правилно, макар че 

на  места  би  било  добре  при  коментара,  като  се  посочва  името  на  преводача,  да  се 

отбелязва и езикът на превода. Наистина, езикът на преводача също е от голямо значение, 

защото преводът, който той прави, зависи от книжовната норма на съответния език. Нека 

не забравяме обаче, че самите творци на солвото, писатели и преводачи, също изграждат 



книжовната норма, особено що се отнася долексиката. Лексикалните съответствия между 

оригинала  и  преводите  са  представени  в  изчерпателни  таблици,  като  лексемите  са 

разделени в три групи: с пълно съвпадение, със съвпадение на корена и различни думи. От 

представените  данни  се  вижда,  че  най-голяма  близост  до  оригинала  на  формално 

лексикално равнище имат трите български и руският превод, а най-отдалечен е сръбският 

превод. Близостта на българските преводи до оригинала не е изненадваща, защото те са на 

език, който е пряк наследник на езика на автора. Руският книжовен език пък е формиран 

под силното влияние на църковнославянски, който е форма на старобългарски, така че и 

тук  близостта  не  е  изненадваща.  Разбира  се,  при  сравнение  на  граматично  равнище 

резултатите  биха  били  други.  Мисля,  че  молко  повече  коментар  на  резултатите  в 

заключението на тази глава не би бил излишен. 

Втора глава също е посветена на Похвалното слово за св. Кирил Философ. В нея са 

разгледани  преводаческите  стратегии  при превода на сложните думи.  Този лексикален 

пласт е избран като представителен за авторския стил на св. Климент, както и за стила на 

жанра на средновековните ораторски творби. Тези думи са и част от най-експресивната 

лексика. Много правилно е това, че са потърсени и гръцките съответствия на сложните 

думи, защото действително голяма част от тях са калки от гръцки. Този подход показва 

изследователска  зрялост и  умение  за  работа  със  средновековния  текст.  Предварително 

сложните  думи  от  Похвалното  слово  са  представени  в  таблица  по  начален  корен. 

Представени  са  общо  34  композита,  като  почти  всички  (без  триезичен)  имат  гръцки 

съответствия,  но  не  винаги  са  калки  на  гръцки  думи.  Преводните  съответствия  на 

композитата се групират в четири типа: превод с композитум със същия състав, превод с 

композитум, но от други корени, превод със словосъчетание, превод с еднокоренна дума. 

Отново  най-близо  до  оригинала  са  бългирските  преводи  и  руският  превод,  а  най-

отдалечен  този  път  е  словенският  превод.  Авторката  отбелязва,  че  „преводачите  не 

робуват  на  търсенето  на  точно  структурно  съответствие  на  оригинала.  Решенията  им 

обаче  невинаги  съвпадат.  Това  зависи  от  степента,  в  която  разбират  текста  и  долавят 

интертекстовите му връзки, от това, доколко имат познания по християнска догматика, от 

ограниченията на изградената лексикална норма и речник на книжовните формации, на 

които превеждат, от личните им предпочитания към по-архаично звучащ превод и висок 

стил, или към превод, по-близък до съвременния читател”. 



Третата  глава  е  най-интересна  от  моя  гледна  точка.  В  нея  са  анализирани 

преводните  съответствия  при  богословската  лексика  в  няколко  произведения  на  св. 

Климент от различни жанрове: четири слова, две похвални (за св. Кирил Философ и за 

Рождество на св. Йоан Кръстител) и две поучителни (за Благовещение и за Света Троица, 

за  сътворението  и  за  Страшния  съд)  и  две  служби  (Предпразнични  трипеснеци  за 

Рождество христово и Канон за полагане ризата и пояса на св. Богородица). Избрани са 

тези творби, които имат повече от един превод. Само Похвалното слово за св. Кирил е 

представено в преводи на различни езици, останалите произведения имат по два превода 

на новобългарски. 

При  богословските  термини  са   обособени  три  групи  от  гледна  точка  на 

съвременните  им  съответствия:  в  първа  група  влизат  думи,  при  които  в  превода  се 

използва същата дума без промяна дорипри афиксацията.  Във втора група влизат думи, 

които  се  предават  с  думи  от  същия  корен,  но  с  разлики  на  морфологично  и 

словообразувателно  ниво.  В  трета  група  влизат  думи,  при  чийто  превод  се  използва 

различна  дума  или  словосъчетание. При  думите  от  първата  група  (като  благодат, 

милосърдие, добродетел, невместим) се отбелязва, че „се срещат не само в разглежданите 

преводи, но и в речници със съответствия на съвременен български език. Това показва, че 

съвременният  български  книжовен  език  (и  особено  езикът  на  Църквата)  пази  добре 

Кирило-Методиевото терминологично наследство”. По-нататък са разгледани преводните 

съответствие  при  богословската  лексика  според  тематични  групи:  тринитарна 

терминология; термини, свързани с двойната природа на Христос (тук би трябвало да се 

постави друго заглавие на раздела);  термини с представка  прэ-;  термини,  свързани със 

светлината  и  богопознанието  и  с  тяхната  противоположност  –  заблудата  (с  различни 

синоними);  словосъчетанието  божие  съмотрение;  определенията  за  Богородица  в 

обръщението на Архангел Гавриил към нея.  Самият подбор на християнските термини 

заслужава  висока  оценка,  защото  избраните  думи и словосъчетания  са  представителни 

както за старобългарската богословска лексика и за пътя на нейното формиране, така и 

общо  за  християнското  богословие  и  неговите  опорни  пунктове.  Тук  са  представени 

термини  от  основните  християнски  догмати,  от  христологията  и  сотирологията,  от 

софиологията и от мариологията.



 Намирам за правилен и подхода на авторката да не разглежда съответствията на 

термините изолирани от контекста, а да съпоставя ключови от богословска гледна точка 

фрази, като анализира различните съответствия на основни лексеми в тях, напр. притъча, 

съблазнь и  правовэрие.  Съпоставките  показват  различните  подходи  на  преводачите, 

различното  тълкуване  на  старобългарските  думи  и  различния  начин  на  предаване  на 

основните християнски понятия на съвременни езици. Особено интересни са резултатите 

при преводите на  прэчьстьнъ, защото старобългарската дума  чьстьнъ и новобългарската 

дума  честен имат  различни  значения.  Интересна  е  и  съпоставката  на  преводните 

съответствия на синонимите, с които Климент назовава заблудата и измамата. Различните 

съответствия при Климентовите термини  богораз№миp и  нераз№миp показват и различни 

преводачески подходи,  и различно вникване в  текста.  Както авторката  отбелязва,  „По-

новите български преводи, на Ат. Бончев и Ив. Добрев, най-добре постигат търсеното от 

Климент  внушение,  макар  че  не  имитират  буквално  Климентовата  лексика,  а  се 

съобразяват със съвременната терминология” (с. 246).  При анализа на някои от термините 

(нераз№миp,  невэдэниp)  е  разгледана  и  колокацията  на  глаголите  които  ги  съпътстват: 

тъна,  пребивавам,  намирам  се,  живея.  Горещо  препоръчвам  на  дисертатнтката  да 

продължи наблюденията си в тази посока, защото те са представителни за лексикалните 

норми на  съвременните  книжовни езици.  В заключението  към главата  са  анализирани 

съответствията у различните преводачи и от гледна точка на ориентацията на преводите, а 

оттам  и  към  желанието  да  бъдат  по-брецизни  от  богословска  гледна  точка  или  по-

достъпни за широка аудитория. Както авторката отбелязва, „Понякога консервативността 

замъглява  идеята,  дори  стила  на  средновековния  автор.  Затова  при  предаване  на 

богословски термини Ат. Бончев, Ив. Добрев, понякога и други преводачи предпочитат да 

не употребят Климентовата дума, а съвременен термин, обичаен за езика на съответната 

църква.  В  това  отношение  по-далече  от  Климентовата  лексика  са  южнославянските 

преводи, направени в католическа среда” (с. 266). 

Четвърта глава е посветена на предаването на библейските цитати в различните 

преводи. Този въпрос е важен, защото цитатите са текст, който не принадлежи само на 

авторовите творби, а са части от друг текст, при това най-авторитетния, при това много от 

тях  се  срещат  в  множество  други  текстове.  Тук  преводачите  често  са  поставени  пред 



избора да следват авторовия текст или утвърдените преводи на Библията. В уводната част 

на тази глава е разгледан въпросът за библейските цитати у св. Климент, като е направен 

преглед и на различни изследвания в тази област. След препоръките, направени по време 

на  обсъждането  на  дисертацията  в  Катедрата  по  кирилометодиевистика,  авторката  е 

усъвършенствала тази глава. 

При  изследването  цитатите  от  Псалтира  и  Новия  завет  са  представени  на 

старобългарски в Климентовия текст и според старобългарски източници,  а останалите 

старозаветни  текстове  –  само  по  Климентовия  текст.  Съпоставката  на  начините  на 

предаване на библейските цитати излиза от границите на лексикалния анализ и включва 

наблюдения  на  синтактично  равнище.  Много  интересните  наблюдения  в  тази  глава  са 

обобщени в кратко заключение, като се обръща внимание преди всичко върху стпента на 

близост до синодалния превод на Библията. Материалът обаче позволява заключението да 

се разшири.

Заключението на дисертацията представя обобщение на наблюденията от четирите 

глави, като са потърсени и причините за сходствата и разликите в преводите. Авторката 

отбелязва:  „Разгледаните  преводи  показват,  че  залог  за  успеха  на  превода  невинаги  е 

точното  запазване  на  Климентовите  думи,  а  вникването  в  неговия  стил  и  в  неговите 

послания. Добрият превод е едновременно близък до съвременния читател и богат като 

речник  и  образност,  тържествен  и  изискан”. Дисертацията  съдържа  и  няколко  много 

полезни  приложения:  съпоставителна  таблица  на  варианти  в  различните  преводи  на 

Похвално слово за св. Кирил Философ (но заглавието Съставяне на таблица трябва да се 

поправи);  цялостните  текстове  на  различните  преводи на  използваните  в  изследването 

Климентови творби (тук също заглавието трябва да се поправи); таблица на библейските 

цитати; превод на Похвално слово за св. Кирил Философ на корейски език. 

Като  цяло  дисертацията  е  написана  на  много  добър  и  ясен  български  език, 

аргументацията  е  изложена  убедително,  показана  е  широка  филологическа  ерудиция. 

Специално  като  качество  на  дисертацията  трябва  да  бъде  отбелязано  доброто 

структуриране  на  материала,  умението  той  да  бъде  представен  ясно  и  прегледно  в 

табличен вид. 



Трябва  да  се  отбележи  също,  че  дисертантката  е  усъвършенствала  значително 

труда  си  след  обсъждането  в  Катедрата  по  кирилометодиевистика,  като  е  взела  под 

внимание голяма част от препоръките. 

В заключение мога да кажа, че дисертацията на Ю Джънг Че е пионерски труд, 

който съдържа обстойно и задълбочено сравнително изследване на съвременните преводи 

на творби  от старобългарски писател. Подбраният материал е репрезентативен за темата, 

анализът  е  задълбочен  и  убедителен,  демонстрирани  са  сериозни  лингвистични  и 

филологически  познания.  Анализът  на  преводите  на  богословската  терминология  имат 

стойност и като проучване на езика на самия Климент и неговите изразни средства. 

Приносите  на  дисертацията  са  в  няколко  направления.  Първо,  изследването  е 

приносно  за  старобългаристиката  и  историята  на  славянските  езици,  по-специално  за 

историческата  лексикология,  защото  показва  промените  в  значенията  на  думите  и 

морфемите.  Второ,  трудът  е  приносен  за  проучването  на  лексиката  на  съвременния 

български книжовен език, както и на останалите съвременни славянски езици, разгледани 

в  него.  То  показва  приемствеността  между  старобългарската  книжовна  норма  и 

съвременните книжовни езици. Трето, проучването има съществен принос и за рецепцията 

на средновековните творби в съвременността. Четвърто, трудът има приноси не само със 

своите резултати, а и като зададена методология, изработена за първи път за такъв тип 

изследване. Той ще бъде образец за бъдещи подобни проучвания. 

Авторефератът  отговаря  точно на съдържанието на  дисертацията  и  приносите  в 

него са представени коректно.

Въз основа на високите научни качества и несъмнените приноси на дисертацията 

убедено препоръчвам на Ю Джънг Че да бъде присъдена научната и образователна степен 

доктор. На нея самата препоръчвам, независимо от това дали ще продължи да работи в 

България, в Корея или някъде другаде,  да продължи своята изследователска работа, която 

дава толкова добри научни резултати.

6.04.2014

проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова


