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В юбилейната за България година беше 
издадена рецензнраната книга, чийто ав
тор, индяйският учен, поет и преводач 
А ш и т Ч а к р а б о р т и изследва в 
нея старата българска литература от 
гледна точка на историята на превода. 
Както отбелязва във встъпителните ду-
ми редакторката на българското изда
ние Сн. Готова, „предлаганата книга е 
написана в есеистична форма и това е позво
лило на автора да не посочва точните дан-
ни на цитираните откъси". Освен това тя 
справедливо констатира: „Книгата показ-
ва мястото, което заемат преводите в 
средновековна България не само в исто
рията на превода, но и в развитието на 
световната култура въобще." 

Книгата се състои от предговор, увод, 
седем глави, заключение и избрана биб
лиография. Съдържанието й е свидетел-
ство за изключителната ерудиция на ав
тора, за превъзходната му информираност 
по въпросите на философскнте и религиоз-
ните учения в целия свят от античността 
през средните векове до наши дни. Изложе
ние™ е наситено с множество конкретни 
данни, стотици имена, цитата от литера-
турни, научни и религиозни съчинения, 
но може би нан-ценни са десетките задъл-
бочени мисли за спецификата на превода, 
за неговото изключително значение в 
културните процеси, за същността на исто
рията на превода и т. н. 

Още в П р е д г о в о р а ( с . 11—17) 
А. Чакраборти очертава извънредно ши
рокий аспект, в конто вижда смисъла на 
историята на превода: „Историята на 
превода не е само едыо изброяване на пре
водите, направени например от времето 
на линейното превеждане в храмовете 
на Шумерия до организираната еврейска 
преводаческа програма. Това е история 
на идеите, теориите и разбиранията за 
езика, на философйята на езика, на тъл-

куването и критическия разбор на текста 
на създаването на пълните тълковни реч-
ници и философскнте класификации от 
дните на първоначалното очарование от 
света на словото във Ведите до последните 
наивни опити за машинен превод през 
петдесетте години на нашия век" (с. 12), 
На фона на така поставената задача авто-
рът определя хронологично основите на 
добре организираното преводаческо дело 
в Европа през XVI и XVII в. Спрямо 
тази хронология старобългарските пре-
води придобиват толкова по-голямо зна
чение. 

В У в о д а (с. 19—25) А. Чакраборти 
прави кратък исторически преглед на 
условията, в конто бива създадена бъл-
гарската държава, и на културните и ре-
лигиозните влияния, конто допринасят за 
полагане основите на българската църк-
ва: „Византия става източник на цивили
зация за България. Наред с чувството 
на благодарност в началото, по-късно у 
българите се създава отрицателно отно
шение към чуждото духовно влияние, 
защото българите са били и си остават 
народ, който трудно може да бъде повлияй 
от чуждото" (с. 20). По-нататък авторът 
проследява обстоятелствата, в конто се 
заражда старобългарската литература, и 
изтъква, че Преслав става важен център 
на преводачеството. По този повод се пра
вят ценни наблюдения и размисли и във 
връзка с някои по-общи въпроси: „Изу-
чаването на българските преводи през 
Първото българско царство категорично 
потвърждава истината, че преводът има 
важно културно и исторнческо значение 
и е катализатор за развитието и формира-
нето на езика, на който се превежда (це-
леви език). Преводът оживява и обогатя-
ва този целеви език и на даден етап уста-
новява, утвърждава избора и нормира 
характера на стандартния книжовен диа-
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лект или език" (с. 21). Безпристрастно 
и обективно индийският учен очертава 
високата степей на културното развитие 
в България през ранното Средновековие: 
„Докато останалата част на Европа е в 
мрак, България, която е разположеыа 
близо до богатата и разнообразна култура 
на Византия, чрез своите преводачи е в 
пряка връзка дори с миелите на езическа 
Гърция. Българите ясно разбират голя-
мата роля на езиковите изеледвания в 
Гърция, Византия или сред евреите и ара-
бите. Така феодалните държави на Бълга
рия и Румъния по това време са много по-
напреднали от някои западноевропейски 
страни" (с. 24). Така убедително се обосно-
вава необходимоетта и важности на изу-
чаването на средновековните български 
преводи. 

Г л а в а п ъ р в а е озаглавена'Яача-
ло на преводите в България през Първото 
българско царство (с. 27—36). След като 
излага известните факта, свързани с дей-
ноетта на Кирил и Методий и техните уче
ница, авторът насочва вниманието си към 
изключителната личност на Константин-
Кирил Философ, неговите блестящи спо
собности и дарби. Нарича го „интересен 
прототип на майстор-преводач" и отбе-
лязва, че неговият живот, подготовката и 
практиката му показват какво е необхо
димо за интелектуалното и духовното из-
граждане на вдъхновения преводач. Ин
терес представляват и следните наблюде
ния: „Същото чувство за необходимоетта 
от езиково обучение, от книги по езика, 
граматики и речници и пр. за подготовка 
на преводачи кара Кирил да преведе ев-
рейската книга 'Осем части на грамати-
ката'. Както знаем, по това време евреи
те имат голям принос в науката за грама-
тиката и лексиката. До известна степей 
те систематизират първата елементарна 
контрастивна лингвистика, част от която 
е теория и ръководство за всеки двуези-
чен превод" (с. 34—35). Убедително звучи 
и изводът: „Началото на българските пре
води ни напомня истината, че колкото един 
народ е по-малък и по-неразвит, толкова е 
по-голяма нуждата от преводи и прево
дачи за този народ" (с. 36). 

В началото на г л а в а в т о р а Си
меон и неговият кръг от преводачи през 
Първото българско царство (с. 37·—52) А. 
Чакраборти се спира накратко върху 
създаването на двете старобългарски кни-
жовни школи — Охридската и Преслав-
ската, отбелязва, че Климент „е също и 
преводач — превежда 'Пентекостар' от 
гръцки на български", но същевременно 
констатира, че „от гледна точка на исто-
рията на превода Преславската школа 
е много по-интересна" (с. 37). Във връзка 
с това авторът разглежда обстойно книжов-
ната дейност на цар Симеон и на плеядата 
старобългарски писатели, конто създа-

ват оригинални произведения, но съще
временно са и изтъкнати преводачи. Спе-
циално внимание се отделя на тънкия 
усет на преводачите за език и стил, за 
който може да се съди и по сполучливото 
разрешаване на проблемите, възникващи 
при превода на научната терминология, 
както и по обогатяването на езика с нео-
логизми. С конкретен анализ са подкрепе-
ни наблюденията върху дейноетта на Кон
стантин Преславски, презвитер Йоан и 
презвитер Григорий, като ударението пада 
върху преводаческия аспект в техните 
занимания. " 

Г л а в а т р е т а е посветена на Йо
ан Екзарх като преводач и неговото вре
ме (с. 53—64). За Йоан Екзарх се говори 
и в предишните глави, той е окачествен 
като „най-блестящия преводач на Първо
то българско царство, първия съзнателен 
и сериозен учен в облаетта на превода и 
на философията на езика, който посве-
щава много време на теорията. и практика
та на превода" (с. 29); спомеяава се и в 
главата за преводачите от Симеоновия 
кръг. Но въпреки това А. Чакраборти му 
посвещава отделна глава, защото е пре-
ценил, че от гледна точка на избраната 
тема е необходимо да разгледа дейноетта 
на този виден старобългарски книжов-
ник по-подробно. Авторът не крие въз-
хищението си от Йоан Екзарх, не пести 
суперлативите по негов адрес." „Неговият 
пролог към превода му на 'Шестоднев' 
е зашеметяващо доказателство за нацио-
налната гордост, за стремежа към прекрас
но бъдеще, където всичко е възможно" 
(с. 53). Анализът на редица откъси от 
съчиненията и преводите на Йоан Екзарх 
дава основание на индийския учен да от-
бележи прозренията, до конто се добира 
старобългарският книжовник: че нито ед-
на култура не може да се изгради при 
абсолютна независимост, а всички кул-
тури съществуват и разцъфтяват във вза
имодействие помежду си; че човекът е 
един микрокосмос; че Йоановият превод 
на „Шестоднева" може да се смята за 
първата книга по антропология не само в 
старобългарската литература, но и в 
цялата средновековна литература на т. нар. 
некласически езигш; че той е един от пър-
вите теоретици на превода в България; 
че си дава сметка за беземислието на бук-
валния превод, и т. н. 

Наблюденията върху атмосферата и 
условията в Първото българско царство 
служат като естествен преход към след-
ващата, ч е т в ъ р т а г л а в а Превод на 
апокрифна и богомилска литература (с. 
65—79). Тук А. Чакраборти прави под
робно описание на богомилството с него-
вия дуализъм и на пътищата за прониква-
не и разпространение на богомилската и 
друга апокрифна литература, за да мо-
гат да се проследят по-лесно някои от ана-
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логаите с по-ранните философии и кул-
тове в Азия и за да обоснове тезата си, 
че подобии светогледи, културен фон и 
социална обстановка подпомагат избора 
на теми за превод. Той търси и открива 
индийски теми и мотиви в България на 
фона на контактите между Европа и Азия 
въобще, като подчертава, че гръцките и 
българските преводи на произведения от 
индийската литература или съзнателното 
им преработване на славянска почва ста-
ват във време и обстановка, значително 
обременени от дуализма на манихеите, 
павликяните и богомилите. 

Накратко са разгледани Преводите 
по време на византийското рабство и 
въстанието на Асеновци в г л а в а пе-
т а (с. 80—83). Отбелязва се, че лите-
ратурната денност в България почти за-
мира и че само широко разпространеното 
по това време богомилско движение спа-
сява българската литература от изчезва-
не. Затова създадената през този период 
литература (оригинални и преводни про
изведения) има подчертано народен (всъщ-
ност е по-точно да се каже народностей) 
характер. 

Г л а в а ш е с т а е посветена на Пре
водите през Второто българско царство: 
исторически теми и Търновската шко
ла (с. 84—90). На фона на засилените 
контакта на българите с Италия, Франция 
и търговските градове-републики Генуа, 
Венеция, Дубровник авторът обрисува 
възникването на Търновската школа и я 
окачествява като „върха на блестящата 
кул тур а на средновековна България" (с.85). 
Във връзка с възхода на държавната мощ 
се обяснява множеството преводи на исто
рически творби от гръцки на български 
език: хрониките на Арматол и на Симеон 
Метафраст, „Физиолог", „Християнска то
пография", хрониките на Константин Ма-
насий, на Йоан Зонара и на Симеон Ло-
готет. Изтъкнати са заслугите на Иван-
Александър за разцвета на книжовността 
изобщо и на преводното дело в частност. 

Темата на последната, с е д м а г л а 
в а е Патриарх Евтимий: неговата тео
рия и практика на превода (с. 91—100). 
А. Чакраборти изтъква, че „Евтимий за 
пръв път изучава превода в България от 
историческа гледна точка. Той преглежда 
преводите, често ги изправя или превежда 
отново" (с. 91). Авторът проследява ево-
люцията във възгледите на Евтимий, 
който започва с изучаване на съществу-
ващите преводи, установява редица не
точности, отклонения и грешки в тях и 
стига до извода, че е необходимо да се 
създаде нов, единен правопис и да се 
изучава граматиката и структурата на 
гръцкия и българския език. А. Чакрабор
ти привежда откъси от „Похвално слово 
за Патриарх Евтимий" от неговия уче
ник Григорий Цамблак, въз основа на 

конто стйга до заключение«): „Оригинал-
ните мисли на Патриарх Евтимий за пре
водите ни напомнят великите хуманисти 
от XVI век. Евтимий е българският пио
нер — такива са и Лоренцо Вала, и Де-
зидерий Еразъм (Ротердамски)" (с. 94). 

Интересни мисли изказва авторът и 
във връзка с традицията, положена със 
споменатия превод на „Осем части на 
речта" (в началото на книгата това про
изведение е посочено под заглавие „Осем 
части на граматиката"), извършен от Кон
стантин- Кирил: „. . . първият превод на 
граматика от Кирил може да се приеме 
само като източник, върху чиято основа 
той пише книгата 'Осем части на речта'. 
И затова като книга-източник тя служи 
и на по-късните български граматици, 
конто озаглавяват своите книги с общото 
и познато име 'Осем части на речта'. До 
известна степей това е опит да бъде създа-
дена сравнително-контрастивна грамати
ка на гръцкия и българския език. Ние 
виждаме съгцяте тенденции при грамати-
ците по пракрит в Индия. Арабски грама
тици също пишат такива сравнително-
контрастивни граматики на еврейски и 
арабски език. Затова не е чудно, че бъл
гарските учени се опитват да оценят 
своя език чрез съпоставка с гръцкия, тъй 
като много от тях са преводачи от гръцки, 
а един преводач желае да разполага с ня-
какъв вид двуезичен речник и контрастив-
на граматика (тъй наречеиото днес съпо-
ставително езикознание)" (с. 99). Във 
връзка с това индийският учен заключа-
ва: „Езиковедите още не са напълно ана-
лизирали тази интересна старобългарска 
граматика, която, смятам, ще ни даде 
много факти за представата на българите 
относно структурата на езика" (с. 100). 

Краткого З а к л ю ч е н и е (с. 101— 
103) обобщава значението на преводите за 
старобългарската литература и старобъл-
гарската култура и тяхиата еволюция от 
литература и култура със строго религиоз
но съдържание до четива с подчертано 
светски и развлекателен характер. 

Б и б л и о г р а ф и я т а съдържа 23 
заглавия, половината от конто са от бъл
гарски автори. За съжаление данните на 
някои от цитираните съчинения са не-
пълни и неточни. 

Преводът на П. Илиева и Вл. Балтов е 
много добър и, общо взето, говори за 
прецизно отношение към оригиналния 
текст. Възражения будят единствено неточ
ности от рода на: ортография (с. 92, 
98) вм. правопис, съответно ортографични 
реформи (с. 23, 88) и ортографични нор-
ми (с. 22) вм. правописни реформи, пра-
вописни корми; целеви език (с. 21) вм. 
език-цел или език-приемник (както е пра-
вилното език-източник); хвалебствено сло
во (с. 92) вм. похвално слово. На с. 15 
има пропуснат израз, за който е оставено 
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празно място (?); впрочем, това може да е 
грешка и на печатницата. Но тези сла
бости не накърняват като цяло възпрнема-
нето на целия текст. 

Специално заслужава да се отбележи 
изящното оформление на изданието, пре-
цизният печат (въпреки трудния набор — 
текстът е изпъстрен с цитата на старобъл-
гарски) и цялостното естетично въздей-
ствие на книгата в полиграфично отноше
ние. 

В заключение бихме искали да под-
чертаем, че издаването на студията „При
водите в средновековна България" от А. 
Чакраборти трябва да бъде приветству-
вано. То ще заеме достойно място сред 
оскъдната засега литература по история 
на превода в България. Към нейните до
стоинства бихме искали да прибавим още 
и констатацията, че е написана с нескрита 
симпатия и пиетет към българския народ 
и неговата кул тура. 
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