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Когато Ю Джънг Че започна своята докторантура в СУ „Св. Климент Охридски”, 

тя  знаеше  руски,  старобългарски  и  много  по-малко  съвременен  български  език.  За 

времето  на  докторантурата  тя  не  само  усвои  български,  но  и  взе  курсове  по  други 

славянски книжовни езици, за да може да сравни преводната рецепция на творби на св. 

Климент Охридски в различна среда. Тъй като тези творби са създадени в контекста на 

християнския мироглед и християнската литература на средновековна Европа,  то за 

докторантката  бе  необходимо  да  се  запознае  и  с  основни  постулати  на  

християнската  доктрина  и  с  лексемите,  използвани  в  зората  на  средновековната 

славянска писмена култура за  предаването на базисни гръцки християнски термини; 

както и с  историята  на  преводите  на  Библията в славянска  среда  и с  функцията  на 

библейските цитати, перифрази и клишета.

Въпреки  че  в  България  има  дълга  традиция  на  предаване  на  съвременен 

книжовен  език  на  „Похвално  слово  за  св.  Кирил”,  както  и  на  други  творби  от 

средновековната  българска  литература,  няма  изградени  цялостни  теоритични 

конструкти по този проблем, а предобладават обсъждания на конкретни преводачески 

решения.  Затова Ю Джънг Че сама си избра подходи,  по които да сравни различни 

съвременни  преводи  на  Климентови  произведения.  Най-напред  тя  изгради  своя 

изследователски корпус, който е приложение към дисертацията. Тя с основание реши да 

представи преводните съответствия по два начина:

а)  дума  по  дума  (приложение  1)  в  „Похвално  слово  за  св.  Кирил”  в  седем 

различни  превода,  трите  най-нови  български  превода,  преводи  на  други  книжовни 



езици на южните славяни, и един превод на руски език, сравнително нов. В прегледен 

табличен вид са  дадени всички пълнозначни думи,  като  старобългарските  форми са 

придружени с възстановени основни (речникови) форми (в което не открих грешки на 

докторантката),  а  също и с  превода им според речника на думите от словата на св. 

Климент Охридски, изработен от Искра Христова-Шомова (1994г.); 

б) изречение по изречение – по този начин тя представи лексемите в контекст, за 

да проличат нюансите в значенията им, както и стилът, който те градят.

Тъй като докторантката работи с езици, които не са й родни, и с лексика, която в 

по-голямата си част не е широко употребявана, а принадлежи на специфична сфера от 

книжнината: църковно-богословската, Ю Джънг Че търси източници, в които да сравни 

как се употребяват днес запазени от преводачите лексеми на св. Климент Охридски и 

имат ли те синоними в днешната религиозна литература и в художествената литература. 

Оказва  се,  че  някои от  тези лексеми,  използвани от  преводачите,  не  са  включени в 

съвременните  лексикографски  справочници  и  затова  тя  с  основание  сравнява  с 

преводните  съответствия  в  речника  на  И.  И.  Срезневски  (за  руски)  и  със 

Старобългарския речник, издание на БАН, както и с речника на църковнославянски от 

Ат.  Бончев  и  с  речника  на  Стефан  Младенов  –  за  български.  В  отделни  случаи 

докторантката търси интернет източници на съвременна религиозна литература, за да 

проследи какви са днес обичайните употреби на специфична лексика от сферата на 

религията. Само по този начин, на широка сравнителна база, тя може да оцени изборите 

на преводачите – на фона на това, какво им позволява съвременната лексикална система 

на  съответната  книжовноезикова  формация.  Това  се  оказва  много  трудно,  когато  се 

борави  с  преводи  на  различни  езици,  и  именно  затова  вниманието  на  авторката  е 

съсредоточено предимно върху ”Похвално слово за св. Кирил” в началните глави. Има и 

друга причина – именно това произведение има най-широка преводна рецепция. Искам 

да  подчертая,  че  Ю  Джънг  Че  не  се  ограничава  само  с  най-новите  преводи  на 

български, но сравнява при изследването на богословската лексика и на библейските 

цитати и с двата ранни превода на това слово: в христоматията на Божан Ангелов и 

Минко  Генов  и  на  Иван  Дуйчев.  Така  също тя  прави  съпоставка  в  анализа  си  и  с 

превода  на  хърватски  на  Йосип  Братулич,  което  обогатява  панорамата  на  различни 

преводачески  подходи  и  решения,  правени  в  различна  среда,  на  езици  с  различна 

история на съвременната книжовна норма.



Като  положителна черта на дисертацията бих искала да подчертая, че Ю Джънг 

Че  макар  и  да  използва  като  изходен  материал  нормализирания  в  правописно 

отношение  текст  в  най-новото  издание  на  творбите  на  св.  Климент  Охридски,  под 

редакцията  на  П.Петков,  И.Христова-Шомова и  А.-М.  Тотоманова (София,  2008),  тя 

държи сметка, че преводачите са използвали различни по-ранни издания и съответно 

версии на Климентовите творби – това личи особено силно при „Похвално слово за св. 

Кирил”,  което  е  известно  в  две  средновековни  версии.  Съобразяването  с  този  факт 

прави  изводите  на  Ю  Джънг  Че  по-обективни  относно  преводаческите  техники  и 

предпочитания при предаване на сложните думи, абстрактната лексика и библейските 

цитати  у  св.  Климент  Охридски.  Разночетенията  в  средновековните  преписи  и 

изданията на тези преписи понякога са причина за различния лексикален (а понякога и 

смислов) избор на съвременните преводачи.

Сполучлив  е  подходът  на  докторантката  да  проследи  начина  на  превод  на 

сложните думи, защото те са специфична черта на българския средновековен стил и 

литература, развила се във византийския културен кръг. Именно те създават високия 

празничен  стил  на  Климентовите  слова  и  химни.  Както  при  анализа  на  превода на 

сложните думи, така и другаде докторантката тръгва най-напред от особеностите на 

самия  Климентов  речник,  като  цитира  най-новите  проучвания  и  дава  и  гръцките 

съответствия.

Освен  традиционните  лингвистични  методи,  докторантката  използва  и 

статистически. За тази цел тя разделя преводните съответствия на три типа: преводачът 

използва Климентовата дума, преводачът използва дума със същия корен, но с различен 

префикс или суфикс,  преводачът използва друга  дума.  Тук авторката показва своите 

умения  по  славянско  словообразуване,  статистика,  графично  представяне  на 

разултатите, а също така предлага и обяснения защо и при какви условия е запазена 

Климентова дума или пък е предадена с друга лексема, макар че Климентовата дума се 

използва  и  днес.   Това  е  една  от  най-трудните  задачи,  които тя  си  е  поставила,  но 

смятам, че се е справила.

Адмирации  заслужава  последната  глава  на  дисертацията  за  предаването  на 

библейските  цитати в  преводите на  няколко Климентови творби.  Тук авторката се е 

запознала  с  основни  български  проучвания  за  ролята  на  библейските  цитати  в 

Климентовото творчество. Освен това тя сравнява цитатите в Климентовите творби с 



библейски ръкописи, пазещи приблизително библейския превод, познат на св. Климент, 

за да може тя да определи дали св. Климент Охридски цитира точно или перифразира 

или  пък  просто  използва  широко  разпросранена  в  неговата  среда  библейска 

идиоматика.  След  това  тя  сравнява  превода  на  цитата  с  библейските  преводи, 

авторитетни  в  средите,  в  които  живеят  и  работят  съвременните  преводачи  на 

Климентовото творчество. За да определи кои са авторитетните за тях версии, тя сравни 

първоначално  с  различни  съвременни  версии  и  за  всеки  преводач  се  спря  на  една 

версия, която използва последователно в целия анализ. Така докторантката установява 

различна  степен  на  самостоятелност  и  зависимост  на  съвременните  преводачи  на 

Климентовото творчество от съвременните библейски преводи и търси причините за 

това. Например тя показва, че руският преводач много точно следва руската синодална 

библия, дори и у Климент да има перифраза, докато българските преводачи понякога 

предпочитат да са по-близки до Климентовата реч, отколкото до съвременната библия и 

в някои случаи дават много добри преводачески решения и от гледна точка на самия 

библейски текст. Разбира се, Ю Джънг Че си дава сметка, че при цитатите от Стария 

завет св. Климент познава и използва Септуагинта и нейния старобългарски превод, а 

съвременните преводи са направени от еврейски.

Като цяло в дисертацията си авторката  показва  различни и  широки познания 

върху  средновековните  текстове  и  тяхната  рецепция  днес,  върху  старобългарски  и 

съвременните  книжовни  езици  на  южните  славяни  и  руския  език,  а  така  също  тя 

използва различни подходи при анализа на своя обект и така откроява негови важни 

особености. Като се има предвид, че тази дисертация е в немалка степен пионерска и 

докторантката не върви по утъпкани коловози, смятам, че тя разкрива важни аспекти на 

рецепцията  на  средновековната  българска  литература  днес  и  на  приемствеността/ 

липсата на приемственост при формиране на езика на религията в различни съвременни 

славянски култури. Смятам, че работейки върху тази дисертация, тя е овладяла важни 

лингвистични и културоложки похвати, което я прави специалист както по история на 

средновековната българска норма, така и по съвременни преводи, при това не само на 

български.  Анализите  й  имат  своя  принос  при  бъдеща  оценка  на  Климентовото 

творчество и език,  на неговата рецепция днес и на приемствеността в историята на 

българския език и на руския език в сферата на религията и тържественото красноречие 

от зората на славянската писменост до днес. 



Затова  препоръчвам  на  уважаемото  жури  да  присъди  –  с  основание  –  на  Ю 

Джънг Че образователната и научната степен „доктор”.
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