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на 

 Преводът в постструктуралистка перспектива. Контрапункти на икономически 

фундираното понятие за превод 

дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  

по научна специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ 

на Мая Пламенова Минчева, 

редовен докторант в катедра “История и теория на културата” във Философски факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“, 

Представеният труд на Мая Минчева отговаря както на формалните изисквания за 

приключване на редовна докторантура – проведено обучение, положени изпити, 

одобрявани индивидуални отчети, така и на очакванията, които подхранваха нейната 

упорита работа и петте публикации по темата на дисертацията. Той е сериозно научно 

постижение, събрало в своите 173 страници проучване, рефериране, съотнасяне и 

преценка на 223 почти без изключение релевантни заглавия на важни по темата 

изследвания на английски, френски, немски, испански, руски и български; почти всички 

са цитирани в 780 бележки под линия; част от тия бележки спокойно биха могли да са и в 

основния текст, доколкото в доста от тях се доуточняват разглеждани понятие и тези. 

Дисертацията е особено прегледна - цялата работа, както и всяка от трите й глави 

(“Класически теории за еквивалентност и релевантност на превода”; “Преосмисляне на 

понятията за еквивалентност и релевантност в постструктуралисткия дебат”; 

„Преводачът- експерт – към гарантиране символната стойност на превода като академичен 

капитал”), е построена по строг план: сбито представяне на развитото съдържание, 

основните автори, понятия, проблеми и изводи; всяка глава обосновано подготвя 

основните теми в следващата; в заключението – макар и твърде пестеливо – се откриват 

насоките за бъдещо изследване. То обещава да продължи към социологическо 

разглеждане на отношенията между науката и практиката на превода и все по-



пресичащите са области на институционално отделените науки за културата, оставящи 

обаче преводаческата теория и практика във филологически плен.  

Това е неминуема последица от водещата хипотеза, ако ли не „хипертеза“ на 

дисертацията. Тя може да се изрази най-общо така: концептуалното ядро на науката за 

превода и образователната квалификация на преводачите по традиция са лингвистично 

ориентирани; това изтегля превода и преводачите от терена на науките за културата, както 

и до отчетлива промяна в отношението между оценката на културния и научния капитал и 

икономическите последици за преводаческия занаят при упражняването му в трансфер на 

несвързани пряко с икономиката преводи. Постструктуралистката перспектива е 

възможност да се види през господстващите икономически категории същностното 

различие между практикуван занаят и водещите го цели, които при превода напускат 

рамките на икономическата рационалност. Според изложеното от работата хипотезата 

изглежда синтез от тезите на Г. Тури, Х. Вермеер, Х. Хьонинг и А. Пим за 

преводознанието и превода, допълнени от общата тенденция за съпротива срещу 

господстващия структурализъм най-вече в работи на Ж. Дерида и К. Дейвис, които пък са 

съчетаващ отзвук на светогледно ориентираните фундаментална онтология на Хайдегер, 

философската херменевтика на Гадамер и психоанализата на Фройд. По същество 

преводът е предварително обусловена от лингвистични норми експертна дейност. 

Пренесена в широкия контекст на социалното и културно взаимодействие тя губи 

значимостта си в разширяващия се сектор на услугите. Дискурсивното осъществяване на 

тая загуба на значимост, при която някога преводаческата професия/призвание се е 

ориентирала по образците на свещените книги и теологични суми, а днес – по фирменото 

счетоводство и google-translator, върви паралелно с пренебрежение на преводачите като 

занаятчии и с невъзможността преводът да бъде признава за основен културен и 

академичен капитал с произтичащите образователни, институционални, политически и 

икономически решения. Ако перифразираме един от тезисите на К. Маркс, комуто отчасти 

дължим свеждането към икономическата база на всички надстройки, това положение не 

следва само да се обясни, а да се промени. 

Работата на Мая Минчева има за задача да съдейства за подобна промяна. Тъй като 

последната все пак се нуждае от обяснение, в нея са представени преди всичко теоретични 



схващания. Тук заети от класическата политикономия понятия се прилагат като 

понятийната обяснителна рамка, към която се свежда преводаческата дейност. Дотолкова 

работата проследява една характерна от времената на класическата политикономия 

редукция на „науките за духа“ към икономическата действителност. Преводът дава 

отлични възможности в тая насока: надали има друга целерационална дейност, която да е 

тъй близо до икономическото действие и взаимодействие. Научното и всекидневното 

представяне на дейността на преводача с понятия като посредничество, еквивалент, 

качество, разход, загуба, печалба, икономия, стойност и добавена стойност, знаково и 

символно съответствие, злоупотреба, културен продукт и субпродукт, злоупотреба, 

фетишизъм, ненормиран труд и пр. със сигурност са нещо повече от метафори или 

пренос/превод на икономически категории към приписващ си духовни измерения все пак 

и ръчен труд.  

В трите си глави работата проследява тая аналогия по реалност в 

постструктуралистка перспектива – най-вече у К. Дейвис и Ж. Дерида с обяснимите 

влияния на еманципиращия фройдомарксизъм - с икономически обоснованото понятие за 

превод в една изчерпателно представена поредица от класически автори  (А. Смит, Д. 

Рикардо и К. Маркс) и съвременни теоретици и практици на превода (Ю. Найда, Л. 

Венути, Д. Спърбър, Д. Уилсън, А. Пим, Е. Аугуст-Гут др.). Мая Минчева подлага на 

дискурсивен и концептуален анализ класическите теории за еквивалентност и 

релевантност; дескриптивният, функционалистки и неолиберален поврат в теориите за 

еквивалентност и релевантност; постструктуралисткият дебат върху акта на превод във 

философска и психоаналитична перспектива. Този дискурсивен и концептуален анализ е 

обявен за методологическо движение на изследването, макар в случая да става по-скоро 

дума за подредба. В действителност работата е издържана в стила на философската 

херменевтика a la Derrida с приписване на различен категориален смисъл и значение на 

иначе установена и тривиализирана във всекидневието словоупотреба, както впрочем и 

всяка неаналитична методология, повлияна от опитите за превод на фундаменталната 

онтология на Хайдегер.  Девиз на тая херменевтика може да бъде „по-далеч от речниците“ 

така, както „по-далеч от филологията“ може да е девизът на философите и преводачите 

или поне на преводачите на философска книжнина.  



Стремежът за изчерпателност в представянето на икономически „фундираното“ 

понятие обаче нерядко заблуждава, че е пропуснат заявеният в заглавието контрапункт. 

Той се явява на малко места, както впрочем са и малко местата за критика на 

представяните гледища, т.е. липсва контрапунктът на контрапункта. Ето защо една от 

бележките към работата би била, че е пропуснат по-определен поглед откъм 

традиционното филологическо практикуване, мислене и обучение на превода и 

преводачите. Другата може да има още по-стар исторически произход, именно да търси 

това пренебрежение по посока на отношението оригинал-копие, което от Хезиод до 

Валтер Бенямин разглежда удвояването на оригинала и размножаването като онтологичен 

упадък и изчезване на аурата на първичното. А преводът е именно такова удвояване, при 

това по дефиниция неавтентично и извънконтукстуално дотам, че сякаш единственият му 

принос е в стила на Борхесовата фикция Пиер Менар, автор на дон Кихот. 

Това пренебрегване на „контрапункта на контрапункта“ обаче е извинимо, тъй като 

веднъж работата би станала твърде обемна, втори път – би се загубил основният й принос: 

примерното систематизиране и представяне на почти непознати у нас възгледи за теорията 

и практиката на превода. Мая Минчева по същество дава отличен справочник, което 

извинява липсата на позовавания към български автори по темата, ако не броим една 

цитирана статия на Б. Алексиева; у нас в теорията и практиката на превода безусловно 

господства класическата филологическа доктрина. Може също да се добави, че един от 

попътно разглежданите автори, Е. Косериу, доктор хонорис кауза на СУ „Св. Климент 

Охридски“ и патрон на испаноезичната библиотека, е отдавна използван у нас при 

дообяснение на схващанията на Сосюр също в редукционистки план в лингвистиката и 

теорията на превода от Ив. Кънчев.  

Втори принос е опитът да се обясняват утвърдени и тривиализирани икономически 

понятия откъм преводознанието. Така Мая Минчева избягва икономическия, определено и 

идеологическия редукционизъм, към който подвежда не само близката традиция, но и 

господстващата понятийност при представянето на възгледите за превода от множеството 

реферирани автори. Дотолкова работата се води от тенденция, която отстоява 

интердисциплинарността и се опитва да очертае своеобразието на избраната област и тема 

на изследването, за да заостри вниманието към губещи се културни аспекти на превода без 



идеологическа и публицистична патетика. Самият жанр на докторска работа изисква това, 

а характерните за избраното постструктуралистко гледище и словоупотреби стилистични 

похвати предназначават работата за сравнително тесен кръг интересуващи се по темата, за 

сериозността на чиито интереси оплакванията в неразбираемост нямат никакво място. 

Дисертацията е разбираема за тесен кръг хора, стесняващ се още повече от доминиращите 

филологически нагласи. Нейната методическа съсредоточеност в съзнателно стеснен 

постструктуралистки подход към превода допринася за разширяване на хоризонтите, до 

които опира традиционното теоретизиране и практикуване на превода у нас. Затова 

публикуването й в представения вид и чисто технически подобрения би било в интерес на 

всички, които се занимават с превод, философия и науки за културата. Към това бъдещо 

издание може да се добавят публикуваните на френски статии (Usage du modèle de la 

traduction dans les sciences de la culture и Connotations sexuelles dans la notion de 

traduction), както и речник на използваните термини от разглежданите автори, доколкото 

всеки речник е и същински превод. 

В заключение: имаме работа с едно промислено, стриктно разработено научно 

изследване със значими научни и практически приноси. Затова изводът би могъл да бъде 

едно: предлагам на научното жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ 

на Мая Пламенова Минчева. 
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