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    Темата на дисертацията е избрана сполучливо не само по съдържателни аспекти, а и 
с оглед на все по-актуалната тенденция да се осъществява рецепция на средновековната 
книжнина на  православните  славяни в духовната  култура  на  съвременния свят  чрез 
преводи  на  различни  съвременни  славянски  езици.  Едно  голямо  начинание  в  това 
отношение беше поредицата на издателство „Български писател“ в шест тома, в която 
за  пръв  път  бяха  представени  на  българския  читател  основни  дялове  на  старата 
българска литература . В този контекст едва ли може да се посочи по-подходящ обект 
от книжовното наследство на св. Климент Охридски – автор от най-ранния Кирило-
Методиев период на старобългарската литература, с богато оригинално творчество,  и 
добре  документирана  книжовна  традиция.  Неслучайно  именно  негови  произведения 
съществуват  в  различни  съвременни  преводи,  които,  в  подбора  на  авторката,  с 
привличане  на  най-новото  двуезично  издание  на  значителна  част  от  творбите  на 
Климент Охридски  „Слова и служби“ (софия, 1988) и том 1 от изданието „Климент 
Охридски. Събрани съчинения“ (София, 1970), са послужили като сигурна база  при 
поставянето на целите и задачите на дисертацията.  Подборът на преводите обхваща 
слова (две похвални, едно поучително),  две химнични произведения, като централно 
място  е  заело  съвсем  основателно  „Похвално  слово  за  св.  Кирил  Философ“.  Освен 
неговата изключителна художествена  стойност и значение в изграждането на култа 
към св. Кирил то е получило и най-много преводи на съвременен български език. В 
дисертацията се съпоставят преводите на Ат. Бончев, К. Куев, Б. Ангелов и М. Генов, 
Ив. Дуйчев и Ив. Добрев. Използвани са още няколко превода: два превода, определяни 
по  време  на  публикуването  им  като  „сърбохърватски“  -  на  сръбска   (Драголюб 
Павлович  и  Радмила  Маринкович)  и  хърватска  книжовна  норма  (Йосип  Братулич), 
превод  на  македонска  писмена  норма  (Радмила  Угринова-Скаловска),  превод  на 
съвременен руски книжовен език (И. Калиганов, Д. Поливянний), превод на словенски 
книжовен език (Роберт Грошел). На седем превода е направена пълна ексцерпция на 
материала,  която  е  представена  в  приложенията.  В  изследването  са  включени 
трипеснеците за Рождество Христово, открити от Г. Попов и Канон за полагане ризата 
и  пояса  на  св.  Богородица  (открит  независимо  един  от  друг  от  Г.  Попов  и  Бл. 
Шаламанов). Използвани са публикациите на Г. Попов и Кр. Станчев. Бих Искала да 
подчертая,  че особено благоприятно обстоятелство за надеждността на сравняваните 
преводи  е  не  само  добре  проученият  изворов  материал,  а  и  това,  че  преводите  са 
извършени  от  авторитетни  палеослависти  и  познавачи  на  старите  славянски 
литератури, на първо място – историци на старата българска литература и език. 
    Формулирани са три основни цели на дисертацията: 1. Доколко сполучливо и вярно е 
предаден  в  преводите  речникът  и  стилът  на  оригиналните  творби  на  Климент 
Охридски;  2.  Лексиката  на  съвременните  преводи  се  оценява  и  в  контекста  на 
съвременните  литературни  езици,  на  които  са  извършени  преводите  (доколко  тази 
лексика присъства в лексикалната система на съответния език и доколко може да се 
определи като книжна или архаична); 3. При този анализ се отчитат  и статистически 
данни  за  лексикалните  съотношения  между  превод  и  оригинал,  както  и  между 
отделните преводи. 
    Особено бих искала да подчертая, че отношенията на лексиката на съвременните 
преводи на Климент Охридски към техните оригинали се изследва в тясна връзка с 



особеностите  на  неговия  стил.  Така  авторката  е  успяла  да  разкрие  действителното 
съотношение  между  възможностите  на  речника  в  замисъла  и  структурата  на 
произведението като цялостен текст, както и да представи основа за цялостна оценка на 
качествата  на  отделния  превод  ,  респ.  концепцията  на  съвременния  преводач, 
определила  подхода  му  към  оригинала.  Важно  значение  в  това  отношение  има 
избраният от авторката пофразов принцип на анализ.
    Резултатите от изследването на Ю Джънг, Че са изложени в четири глави и три 
приложения,  които  дават  детайлна  и  богата  на  наблюдения  картина  в  различни 
съпоставителни аспекти. Структурирането на труда по глави е сполучливо и отговаря 
на кръга от проблеми, които са свързани с целите на проучвания от подобен род. 
    Първа глава,  озаглавена  „Съответствие на лексемите между оригинал и няколко 
превода  на  Похвално  слово  за  св.  Кирил“ разглежда  съответствията  на  всички 
пълнозначни  думи  от  Климентовия  оригинал  в  преводите.  Анализът  е  насочен  към 
определяне  на свободата,  точността  и яснотата  на преводния текст,  като  се отчитат 
възможностите  на  различните  съвременни  книжовни  езици  да  предадат  по  тези 
показатели  един  средновековен  текст.  Наблюденията  на  авторката,  подкрепени  със 
съответен материал и анализ,  са принос в изследването на практиката  на превод на 
средновековни текстове на съвременен език  и допринасят съществено да се установят, 
чрез сравнение на подхода на различните преводачи, както определени общи принципи, 
така  и  границите  на  вариране  между  точност,  вярност  и  свобода  в  боравенето  на 
преводача  с  изразните  средства  на  конкретния  съвременен  език.  Намирам  в  това 
отношение  също  за  много  интересни  и  показателни  заключенията  на  авторката  за 
близостта респ. отдалечеността на изследваните съвременни преводи към лексиката на 
Климентовия оригинал и нормите на съответните съвременни книжовни езици.
     Втора глава „Преводачески избори при предаване на сложни думи“ разглежда един 
много съществен в типологично отношение аспект на старобългарската лексика, който 
присъства  във  всички  средновековни  текстове  от  най-ранните  Кирило-Методиеви 
преводи през цялото следващо развитие на книжнината, ориентирана към рецепция на 
византийската  литература.  В  зависимост  от  жанра  на  творбата,  особено  при 
произведенията на византийската реторика, сложните думи играят съществена роля за 
постигане на възвишен и тържествен стил. Авторката установява четири типа на превод 
на Климентова сложна дума (характерни, впрочем, и за старобългарските преводи от 
гръцки), които различните преводачи са прилагали на различни места, като „не робуват 
на търсенето на точно структурно съответствие“ на лексемата от оригинала. Тук също 
заслужава  внимание  последователността  на  авторката  да  представя   избора  на 
преводачите  и  да  оценява  превода  с  оглед  на  нормите  и  речниковия  инвентар  на 
съответните  съвременни  книжовни  езици.  Така  фактът,  че  българските  преводи  и 
руският  превод  са  запазили  като  цяло  повече  сложни  думи  от  оригинала 
(Калиганов/Поливянний  и  К.  Куев),  намира  своето  обяснение  в  тясната  връзка  на 
българската  и  руската  книжовна  лексика  със  старобългарската  и  по-късната 
църковнославянска  традиция  при  изграждането  на  съвремената  книжовна  норма.  В 
хърватския превод са предпочетени лексеми или съчетания, утвърдени в историята на 
хърватския език  под латинско и италиянско влияние, а най-малкият брой сложни думи 
в словенския превод е обусловен от особеностите на съвременния словенски книжовен 
език – слабо повлиян от църковнославянски и от Кирило-Методиевото наследство.
    Като предмет на трета глава е обособен сспецифичният проблем за „Предаване на 
богословската  лексика“.  Както  е  добре  известно,  с  тази  страна  на  християнската 
литература  са  се  конфронтирали  първите  Кирило-Методиеви  преводи  в  основните 
книги  на  Свещеното  Писание,  първите  химнографски,  философско-теологически  и 
тълковни  съчинения  в  най-раннив  период  на  старобългарската  книжнина.  До 



изграждането на този терминологичен фонд в съвременните славянски езици се стига 
по сложен културно-исторически път, при водещата роля на църковната институция, 
със всички нейни противоречия, спорове и доктрини. В изследването на съвременните 
преводи на Климентовите творби авторката се е съсредоточила върху няколко аспекта 
при избора на преводачите. Общото заключение е , че „Преводите на произведенията 
на  св.  Климент,  които  използват  в  по-голяма  степен  неговата  лексика,  свързана  с 
основни богословски понятия и символи, утвърждавани в творбите му, предават стила 
му и са богословски верни“ (с. 225). Намирам представения в дисертацията конкретен 
материал,  извлечен от сравнението на различните преводи, както и заключенията от 
неговия анализ, за много съществени и показателни както за специфичните трудности 
при търсенето на адекватни еквиваленти за предаването на богословските понятия, така 
и  с  разнообразието  в  съчетаването  на  различни  преводачески  решения.  Освен 
съобразяването  със  съвременните  норми  на  всеки  славянски  език  в  областта  на 
богословската  терминология,  тук  се  проявява  в  много  по-висока  степен 
индивидуалният подход на преводача и отношението му към Климентовата лексика. 
Независимо  от  разнообразието  в  подхода  на  преводачите,  авторката  е  показала,  че 
всички те са се ръководили от изискванията за добър превод – „и хубав,  и точен, и 
разбираем за съвременния читател, и верен на стила на средновековния автор“ (с. 227). 
Отчита се насочеността към определен тип читател – хора,  които познават езика на 
църквата, хора без богословски познания респ. хора, които не познават християнската 
литература и контекст. Обръща се внимание в този смисъл и на такива важни страни на 
предаване  на  стила  на  Климент  като  приемственост  с  традицията,  с  по-ранните 
преводи, архаизация или предпочитание към език, по-близък до съвременната светска 
идиоматика (с. 225). Като цяло тази глава от дисертационния труд е много съществен 
принос на авторката към проучването на рецепцията на Климентовите произведения в 
съвременната духовна култура на православните славяни, а в по-общ план – и принос в 
изследването  на  практиката  и  принципите  на  превод  на  средновековен  текст  на 
съвременен език.
    Четвърта глава, озаглавена „Предаване на библейските цитати“, е посветена на един 
специфичен  структурен  и  знаков  елемент,  играещ  важна  роля  в  изграждането  на 
средновековния  текст.  Библейски  цитати,  парафрази  и алюзии,  както е  известно,  са 
осoбено  характерни  за  църковната  реторика.  Авторката  установява,  че  „Характерна 
черта  на  Климентовия  стил  е,  че  той  рядко  цитира  точно,  рядко  използва  дълги 
библейски  цитати,  по-чести  са  парафразите,  алюзиите,  реминисценциите“. 
Въвеждането  на  цитата  става  по  три  начина:  пряко  позоваване  на  конкретния 
библейски цитат, чрез общо позоваване на Свещеното Писание и без словесен сигнал за 
цитиране. При това положение авторката е трябвало да се справя с два въпроса: дали 
Климент точно цитира съществуващата и авторитетна по негово време старобългарска 
версия на библейския превод и по какви критерии да оценява подхода на съвременните 
преводачи при предаването на тези цитати в съвременния превод. По първия въпрос се 
привеждат изводите на Т. Славова и Г. Дюлгерова, че пряко въвежданите и дословни 
или  незначително  парафразирани  цитати  са  много  близки  до  Кирило-Методиевия 
превод на Евангелието, а библейската идиоматика, алюзии и реминисценции съдържат 
редица  преславизми.  За  да  установи  как  са  постъпвали  преводачите  при 
идентифицирането и предаването на текстовия облик на конкретния цитат, авторката е 
привличала  издания  на  гръцкия  текст  и  такива,  които  представят  ранния 
старобългарски  превод.  Потърсена  е  съпоставка  и  със  съвременни  преводи  на 
Свещеното Писание, за които се предполага, че биха могли да влияят при предаване на 
библейските  цитати  поради  авторитета  на  даден  актуален  за  църковната  практика 
превод  на  Библията.  Много  полезно  в  това  отношение  е  приложение  3,  където  е 



включена  пълна  ексцерпция  на  материала.  Установява  се,  че  преводачите  не  само 
отчитат  важността  на  идентифицирането  на  цитата  за  разбирането  на  текста 
(следователно, и за осъществяване на верния му превод), а считат за необходимо да 
маркират цитатите достатъчно ясно за съвременния читател.  Авторката е установила 
още една особеност на съвременните български преводи по отношение на официалното 
Синодално издание на Библията. За част от преводачите водещ е – в различна степен – 
Климентовият текст (Ат. Бончев, Искра Христова-Шомова, Георги Попов). Промените 
спрямо Синодалната версия имат за цел да запазят оригиналния Климентов облик на 
цитата. Същевременно съзнателно се допуща и отдалечаване от стила на оригиналния 
текст в името на неговата разбираемост и достъпност за съвременния читател.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Дисертацията  на  Ю Джънг,  Че съдържа богат  съпоставителен 
материал,  който  убедително  разкрива  подхода  на  различните  преводачи. 
Сравнителният анализ е проведен коректно и компетентно.  Очертани са културният 
контекст и съвременните лексикални норми на всеки от отделните славянски езици, на 
които е осъществен новият превод в границите на обективно зададените възможности 
за  точно  предаване  на  Климентовия  оригинал  във  вид,  разбираем  за  съвременния 
читател. Върху тази основа много добре са характеризирани усилията на преводачите 
за постигане на адекватност не само в избора на конкретните лексикални съответствия, 
а, в последна сметка – и за запазването на особеностите на Климентовия стил – цел, 
която са си поставяли всички преводачи. Характеристиката и оценката на резултатите, 
направена от авторката, групирането на преводите по определени критерии, разкрива 
разнообразието  в  преводаческите  решения  и  водещата  роля  на  преводача,  който 
проявява  по-свободно  своето  виждане  при  съчетаването  на  различни  компоненти, 
необходими  за  възпроизвеждане  на  Климентовия  стил  със  съвременни  езикови 
средства. Изследване от такъв характер се прави за пръв път . Искам да подчертая, че 
ценността и приносът на дисертацията на Ю Джънг, Че не е само в пълното и много 
добре  организирано  системно  представяне  на  мястото  на  Климентовата  лексика  в 
съвременната  рецепция  на  неговите  творби  .  Резултатите  имат  отношение  и  към 
типологическата  характеристика  на  практиката  (а  от  тук  –  и  към  определени 
концептуални  постановки),  засягащи  рецепцията  на  средновековната  литература  в 
съвременния културен контекст на православните славяни.
    Бих искала да отбележа, че проблемните „полета“ на превода, които са предмет на 
дисертационния  труд  (адекватна  лексика,  сложни  думи,  богословска  терминология, 
библейски цитати, стилова характеристика), са едни от най-важните още от началото на 
създаването  на  Кирило-Методиевите  преводи  и  ранната  старобългарска  литература. 
Това е още едно потвърждение, че дисертацията на Ю Джънг, Че трябва да се оценява и 
от гледна точка на едно по-високо теоретично равнище – типология на преводаческите 
техники и стилове в книжнината на славянското средновековие.
    С пълна убеденост предлагам за дисертационния труд  „Лексиката на св. Климент 
Охридски и съвременни преводи на негови произведения“ на Ю Джънг, Че да бъде 
присъдена образователната и научна степен „доктор“.
    София, 2.април 2014 г.
                                                            проф. д-р dr.h.c. Ангелина Минчева- Игнатова   
             


