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РЕЦЕНЗИЯ 

за дисертационния труд на Димитър Пеев 

„ Славянската версия на Юдейската война на Йосиф Флавий в контекста  

на Архивския хронограф“ 

за придобиването на образователната и научната степен доктор 

 Представеният от Димитър Пеев дисертационен труд  е първото монографично 

изследване на славянския превод на Юдейската война на Йосиф Флавий като част от 

първоначалния състав на Архивския/Юдейския  хронограф.  Дисертацията (228 

стандартни страници) се състои от увод, пет глави и заключение и е снабдена с 

подробна библиография и показалец на коментираните лексеми.  

 В увода е очертан обектът на изследването и последователно са изложени целите 

и задачите на дисертанта, като е търсен нов подход за интерпретирането на състава и 

функционирането на ранните хронографски сборници в южно- и източнославянска 

среда, при който се държи сметка както за  макроконтекста, така и за политическия 

контекст на функциониране на макрожанра.  Структурата на дисертацията и 

направените изводи са на висотата на поставените амбициозни задачи.   

 В глава първа дисертантът демонстрира добро познаване на произведението и 

неговия автор и очертава традицията в изследването на гръцкия и на славянския текст.   

 Втората глава е посветена на писмената традиция на славянския текст и 

въпреки че темата на дисертацията  предполага боравене само с преписи от 

хронографската редакция на текста, авторът включва в своя археографски обзор и 

ръкописите от отделната редакция, така че списъкът на преписите достига четиридесет 

и седем.  В главата е направен е критичен преглед и на съществуващите издания на 

славянския текст, в резултат на който Д. Пеев стига до извода, че въпреки множеството 

достойнства на последното издание на А. Пичхадзе и колектив
1
 за всеобхатното и 

пълно изследване на текста на Юдейската война е необходимо ново критично издание 

с отчитане на всички текстологични варианти.   

                                                           
1 А.Пичхадзе, И. Макеева, Г. Баранкова, А. Уткин. „История Иудейской войны“ Иосифа Флавия.  

Древнерусский перевод, т. І-ІІ. Москва, 2004.  
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 Трета глава разглежда някои езикови особености на текста с оглед на неговия 

южнославянски произход (съставни числителни с предлог къ вм. съюз и/ти, употреба 

на форми за двойствено число и супин, старинни форми на миналото деятелно 

причастие на глаголите от четвърто спрежение, първи разред, няколко употреби на 

форми за 3 л. ед. ч. сег. време без окончание –тъ и на показателни местоимения в 

анафорична употреба, притежателни прилагателни вм. генитив при отразяване на 

субектно-обектни отношения, старинни форми за втори сигматичен аорист от глаголи с 

инфинитивна основа на плавна съгласна). В главата обаче натежава описанието на 

формите на числителните, образувани с представка къ (само 7 на брой) и на употребата 

на притежателни прилагателни за изразяване на субектно-обектни отношения, докато 

останалите езикови особености са само маркирани, без да са приведени достатъчно 

примери, което вероятно се дължи на ограниченото време, с която дисертантът е 

разполагал. За да придобият по-голяма тежест, наблюденията на дисертанта би 

следвало да се подплатят със статистика или с по-голям брой примери, още повече че 

това е възможно при наличието на речник към изданието на А. Пичхадзе и електронно 

издание на текста на целия хронограф, в което е възможно да се търси с изработената за 

целта търсеща машина. За мене би било любопитно с оглед на обрусяването на текста 

да се види какво е съотношението на причастията на –ивъ с по-старите причастия и да 

се сравни то със състоянието, което намираме напр. в т.нар. Хроника на Синкел или 

словата на Климент Охридски, за които вече има статистика, както впрочем има такава 

и за част от класическите старобългарски паметници.  Също така съм убедена, че 

„архаичното изписване на редица антични имена и названия на местности, 

наподобяващо този тип лексика в хрониката на Малала“ би следвало да се подкрепи с 

повече примери от представените тук илюсьское и оудрьнъ,  за да се приеме като 

достатъчно убедителен аргумент за старинността на текста. Надявам се, че при 

евентуалната подготовка на текста на дисертацията за издаване Д. Пеев ще намери 

време да попълни тези празнини.  

 В четвърта глава, която е посветена на лексиката на славянския превод, 

дисертантът се спира основно върху лексемите, които в изданието на А. Пичхадзе са 

определени като източнославянизми. Тази глава включва и един допълнителен екскурс 

върху воинската лексика в славянския превод на Юдейската война. В началото на 

главата дисертантът предлага едно работно определение на източнославянизъм: „под 
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източнославянизъм разбираме лексема, срещаща се повече от веднъж в оригинални 

руски произведения и незасвидетелствана в паметниците от класическия корпус, както 

и в паметниците с доказано южнославянски, респ. български произход. Като за 

паметници с доказано български произход смятаме и първия превод на Хрониката на 

Георги Амартол, Пандектите на Никон Черногорец, Християнската Топография на 

Козма Индикоплевст, Житието на Андрей Юродиви и Тълковната палея“. Не става ясно 

защо тук не са включени паметници като Симеоновите сборници, Златоструят, 

Пандектите на Антиох, диалозите на Псевдо-Кесарий, т.нар. Хроника на Г. Синкел и 

подобни, с които Пеев по един или друг повод прави сравнение в хода на своите 

разсъждения не само в тази глава, но и в цялата дисертация. Ако този списък е част от 

някаква полемика с руската изследователска традиция, която е склонна да смята за 

староруски всички руски преписи на съчиненията и преводите на старобългарските 

книжовници, то това би трябвало специално да се уговори. Намирам обаче за 

сполучлив подхода му при анализа на подбраните лексеми да търси съотношението 

източнославянско-общославянско като показател за степента на обрусяване на текст в 

хода на неговото разпространение. Едновременно с това дисертантът държи сметка и за 

това дали лексемата не е част от по-късна интерполация, или е резултатът от 

спонтанното редактиране на първоначалния текст след продължителното му битуване в 

рускоезична среда. При това дисертантът не се доверява напълно на изданието на А. 

Пичхадзе, а сверява текста му по дигиталните копия на двата хронографски преписа, с 

които разполага. За изясняването на някои трудни и неясни  лексеми той привлича не 

само показанията на преписите от хронографската редакция, но и показанията на някои 

текстове от отделната редакция на Юдейската война.  Лексикалният анализ е направен 

умело и  достатъчно изчерпателно, но въпреки това съм изкушена да направя някои 

добавки и да предложа по-различни интерпретации на част от посочените лексеми:  

С. 75  де на є͗р хонъскыѧ кра кы. 358а 20 мястото е без съответен гр. текст, което е 

довело до лематизацията на лексемата краикъ. В текста на Африкан -Синкел обаче в 

аналогичен контекст намираме въ кри и%же пр· и%ер№|салимэ,  което съответства на гр.  ejn 

th|~ a]kra| th~v  JIerousalh<m, където гр. a]kra, a]krh, което освен крепост значи и край, 

покрайнина, е възприето като лично име и е останало непреведено. Мястото е по 

ІМак.13.49.  
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С. 116-117 на людꙿскоє по́ле . Тук контекстът наистина предполага това написание да е 

изкривено от Елисейско поле. Не може да се пренебрегне обаче фактът, че в Хрониката 

на Георги Синкел прилагателното людьскъ има значение лидийски и обикновено 

превежда генитивната форма  Ludw~n,  срв.  лю Dское% nom sg n 441a9; людьскую% acc sg f 449b19; 

вж. и loc sg на людии полэ 454a25, което показва, че може би в текста на Юдейската война 

двата топонима са били объркани поради недостатъчното познаване на митологичния 

контекст.  

 Към лексемата единодрьжьць могат да се приведат следните словобразувателни 

паралели от Хрониката на Георги Синкел:  единодрьжатель, единовластьць, а към 

тэлохраньць – тэлоблюдьць, които говорят за неустановената норма при калкирането на 

съответните гръцки термини в ранния период от функционирането на книжовния ни 

език. Словообразувателният дублет на прилагателното срѣдовѣкъ - срѣдовэ   освен у 

Малала се среща и в Хрониката на Синкел. Определяното като прабългаризъм 

срьдоболꙗ освен в посочените от Димитър Пеев паметници се открива и в Скитския 

патерик и в Хрониката на Синкел. Лексемата стражище има многобройни употреби 

отново у Синкел. Съществителното подъбои се среща и в Хрониката на Синкел, и в 

Диалозите на Псевдокесарий, и в текста на Осмокнижието в Архивския хронограф: 95б 

да ѡ͗мажють подъбоѧ́, прагы кле́темъ,  95d да ѡ͗мажете пра́гъ. ѡ͗ба подъб ѧ; оу͗ꙁр ть 

кро́вь на пра́ꙁѣ. на ѡ͗бою подъбою,  194ab ꙁах т две́р ѡ вратнною гра́да. съ ѡ͗бѣма 

подобьема. В този ред на мисли няма да е излишно да се провери дали и някои други 

предполагаеми редки думи и хапакси не се срещат в останалите части на Хронографа 

(Д.  Пеев е проверил това само за стражище, но думата стражьба има 9 употреби в текста 

на хронографа, глаголът оу͗лыснѫти сѧ присъства и в Александрията на 325b и т.н. 

Въобще съществителните стражьба и мытва са представители на два конкуриращи се 

словообразувателни типа за процесуални съществителни и си струва да им се обърне 

внимание, вж. моята статия „таиба, таибьникъ, таибьно в Супрасълския сборник и 

историята на един словообразувателен модел», Изследвания в чест на доц. д-р М. 

Тихова, Преславска книжовна школа, 2005, VІІІ, с.238-244. По всяка вероятност и нвб. 

мивка ще да е пряк наследник на мытва със замяна на в с к по подобие на битва-битка, 
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желва-желка, тръмва-тръмка и под. и последващо подсилване на корена с в от 

основата на вторичния несв. вид, така че думата едва ли е русизъм. Не се съмнявам и в 

българското потекло на лексемата видокъ от  вѣдокъ, доколкото и в българските, и в 

македонските диалекти е запазен глаголът сведоча, съхранил първоначалната огласовка 

на корена с ят въпреки семантичното преосмисляне през глагола видя. (Не съм сигурна 

обаче, че мотъ никъ следва да се свърже с нвб. моткам се, защото прибавянето на 

тази експресивна наставка към стари глаголни основи е  относително късно явление.) 

За наречието пласма според мене трябва да се проследи паралелът с руското плашмя, 

което означава ‘с тъпата страна’  и ни подсказва етимологичното родство между пластъ 

и плащь в значение на нещо плоско, пластин(к)а.   

 Смятам обаче, че богатият лексикален материал, изнесен и анализиран в тази 

глава, изисква основните изводи на дисертанта относно лексиката на славянския превод 

на Юдейската война да се задълбочат и разширят, за да откроят приноса му за 

установяването на южнославянското потекло на текста. Добра находка е екскурсът с 

воинската лексика, който илюстрира механизма на обрусяване на терминологията, 

развивала се предимно в рускоезична среда, и описва неговите етапи.  

 Последната пета глава на дисертацията пренася дискурса за славянския превод 

на Юдейската война от сферата на археографията, лингвистиката и текстологията в 

сферата на културологията и представя концепцията на автора за културно-

политическата ситуация, която е породила съставянето на архетипа на това, което днес 

наричаме Архивски или Юдейски хронограф. За да докаже тезата си, че 

хронографската компилация, достигнала до нас в четири преписа (два от които 

непълни), е порождение на владетелската парадигма на цар Симеон, Д. Пеев се опира 

на състава на предполагаемия архетип на хронографа и на българските глоси в него, 

като отделя особено внимание на приписката/заглавката на дяк Григорий, намираща се 

след края на Петокнижието преди книга Царства и въвеждаща текста на 5-а глава от 

Хрониката на Йоан Малала. Дисертантът добре познава цялата обширна литература 

върху тази приписка и предлага свое собствено тълкуване с оглед на мястото й в текста. 

Съмнявам се обаче, че синтагмата истиннꙋ соущꙋ в текста на приписката представлява 

абсолютна дателна конструкция, доколкото тази конструкция обикновено изразява 

съпровождащо или предшестващо главното действие обстоятелство, а не причина. 
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Идеята му обаче да търси в приписката  маркер за появата на българите на 

историческата  сцена е изключително плодотворна и по-нататък тя е приложена и по 

отношение на другите две български глоси – за мирмидонците и даките, които според 

него представляват идентификация по древност. Още по добри резултати дава тази 

идея при тълкуването на сглобките между различните съставки на Архивския 

хронограф, при което се вижда, че текстът на Юдейската война  присъства в 

хронографа не по случайност, а представлява откровена алюзия за състоянието на 

Византийската империя през ІХ-Х в., като появата й в състава на компилацията е 

подготвена от вклиняването на библейските пророчества за падането на Йерусалим в 

текста на Книга Царства. Сравнението на състава на Архивския хронограф с този на 

ЕЛ, първа редакция спомага не само да се откроят особеностите на Симеоновата 

владетелска парадигма, но и да се покаже нейната еволюция по времето на цар Петър, 

когато фигурата на владетеля-помазаник е изместена от  фигурата на благочестивия 

цар-монах. Д. Пеев набелязва и по-нататъшното развитие на тази владетелска 

концепция в руска среда. Според него руската имперска идеология от ХV в. нататък е 

съзвучна с тази на цар Петър и затова и двата хронографски сборника (и Архивският 

хронограф и Елински летописец, първа редакция) стават основа на руската 

хронографска традиция с цел легитимацията на имперската власт. Ситуацията в 

България през ХІІІ-ХІV в. е коренно различна, тъй като българското държавно 

устройство е много по-тясно свързано с развиващия се византийски политически и 

културен модел, което води до превод на световните хроники на Зонара (в съкратен 

вариант), на Симеон Логотет и Константин Манасий и в изработката на нов превод на 

Хрониката на Георги Амартол и появата на кратките непреводни  хроники, които по 

подобие на Именника на българските ханове (дисертантът сполучливо го определя като 

Паралипоменон въз основа на факта, че той следва Царства в текста на ЕЛ І) попълват 

пропуските в световната история с факти за българите, чиято история вече не се нуждае 

от допълнителна легитимация. Поради ограниченото място не мога да изредя всички 

останали открития и приноси на дисертанта в тази глава, но искрено се надявам, че в 

бъдеще той ще продължи и доразвие диренията си в тази посока. 

 Представената дисертация е завършена и логична и убедително доказва тезата 

на Димитър Пеев, че Архивският хронограф е исторически сборник, свързан с 

владетелската парадигма на българския цар Симеон и преводът на Юдейската война на 

Йосиф Флавий е част от неговия първоначален състав. Библиографската осведоменост 
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на дисертанта и умението му да работи със средновековни текстове също са вън от 

всякакво съмнение. Убедена съм, че изработеният и приложен от него оригинален 

научен подход към проблемите на макрожанра, който отчита едновременно книжовния, 

културния и политическия констекст, в който хронографските сборници възникват и се 

разпространяват,  ще го доведе до нови интересни резултати и в бъдеще.  

 Авторефератът на дисертацията адекватно отразява постигнатите резултати. 

 В заключение искам да подканя почитаемото жури да присъди на Димитър Пеев 

образователната и научната степен доктор, за което и аз самата убедено ще гласувам. 

 

07.07.2016         

 

София        /проф. д.ф.н. А. Тотоманова/ 


