
Р  Е  Ц  Е  Н  З  И Я

на дисертационния труд на ас. Димитър Пеев Димитров
Славянската версия на Юдейската война на Йосиф Флавий

в контекста на Архивския хронограф
за присъждане на научната и образователна степен “доктор”,

научно направление 2.1.Филология

         Представеният дисертационен труд на докторанта на самостоятелна подготовка 
Д.Пеев не предполага в своя наслов приоритетна ориентация върху езиковедската или 
литературоведската проблематика на описваните текстове, а по-скоро върху текстовата 
им съпоставителност. Тъй като и  История на Юдейската война на Йосиф Флавий и 
Архивският  хронограф не  са  изследвани  цялостно,  а  тяхното  разглеждане 
задължително изисква от днешния проучвател твърде широк научен диапазон, ще си 
позволим да речем нещо предварително за този проучвател и за един от посочените 
паметници. 
       За своите 42 г. Д. Пеев вече притежава незавършен, но собствен bildungsroman.
Той е възпитаник на прочутата в предишни времена НГДЕК и подир година изучаване 
на  Полонистика в  СУ  завършва  Индология в  Източния  факултет на 
Санктпетербургския държавен университет. Там, в условията на изключително сурова 
учебна  дисциплина,  доста  по-различна  от  ширещата  се  либералност  в  другите 
филологии, Пеев изучава езиците хинди, санскрит и донякъде бенгалски. Работи като 
филолог-проучвател в ИБЕ и уредник на сп. Балканско езикознание, редовен асистент в 
СУ и хонорован в  ПУ по старобългарски език,  съумява да завърши и магистратура 
“Опазване на културното наследство”.  Днес е лектор по български език и култура в 
Берлинския  Хумболтов  университет.  Със  сигурност  във  ФСФ  на  СУ  няма  друг 
преподавател и друг докторант  с толкова своеобразна образователно-професионална 
биография.  А ако към гореказаното добавим и няколкократните  му пътешествия  до 
Атон с оглед дигитализирането на зографските ръкописи,трикратното(за срок само от 4 
г.!) издание на най-фундаменталния и най-решаващ за нашето национално оцеляване 
писмен паметник, немалкото публикации у нас и зад граница, бихме си помислили без 
никакво  колебание,  че  пред  нас  е  крупен  и  богато  титулован  университетски 
преподавател,  минал  през  горнилото  на  наши  и  чужди  академични  институции  и 
духовни  центрове.  Това  усещане  се  допълва  от  свободата,  с  която  той  критикува 
известни слависти, напр. Истрин е упрекнат в ненаучност, а Томсън - в нетипичната за 
него неосведоменост(с.157-158).
      Ала  пред  нас  е  филолог,  наречен  само  “редовен  асистент  по  старобългарски 
език”.Това явление, при изброените дадености и многостранни досегашни проявления 
на Пеев изглежда по-скоро като митологически конструкт, като един от парадоксите в 
републиканското  висше  образование  и  академична  институционалност.  Причини, 
естествено, ще се намерят, но нека отложим тяхното търсене и изясняване и се обърнем 
към тематичния обсег на дисертацията. 
      Още заглавието на дисертационния труд на Д. Пеев показва явна ориентация към 
традициите на родното академично гнездо,  без да е от особено значение дали става 
дума за съзнателно дирени идентификации, или за реминисценции.
1.Първата негова част  Славянската версия на Юдейската война на Йосиф Флавий е 
съзвучна  с  названието  на  труда  на  А.М.Тотоманова  Славянската  версия  на 
Хрониката на Георги Синкел (2008).
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2.Втората  част  ...в  контекста  на Архивския  хронограф следва  втората  част  от 
заглавието  на  монографията  на  Т.  Славова  (Тълковната  палея) в  контекста  на 
старобългарската книжнина (2002).  
       Да отпочнем с История на Юдейската война, написана през 70-е години на  I  в. 
първоначално  на  арамейски,  а  скоро  подир  това  и  на  гръцки  език.  Авторът  е 
високопоставен военоначалник в лагера  на разбунтувалите  се срещу римската  власт 
евреи, а след пленяването си от Веспасиан се превръща в колаборационист и историк, 
описващ войната, в която сам е участник. Запознаването с текста на Флавий и общия му 
културно-исторически дискурс ни заставят да мислим, че неговата  История е много 
родствена на прочутата  История на Пелопонеската война на Тукидид( написана през 
последните две десетилетия на  V в. пр.Хр.).И по-точно:
 1. И от паралелизма в заглавията, и от цялостното изложение на съчиненията личи, че 
те са посветени на едно, ограничено във времето, но наситено с контроверзни сюжети 
събитие,  Пелопонеската  война  между Атина и Спарта и Юдейската  между Рим и 
Юдея.
2.  И  двамата  блестящи  историци  са  непосредствени  участници  във  войните,  но  се 
проявяват  в  боевете  като  пишман  пълководци,  Флавий  е  пленен  и  по-скоро  волю, 
отколкото  неволю  се  намества  в  стана  на  победителите,  а  Тукидид  е  осъден  от 
Атинското народно събрание на изгнание заради неуспешния рейд на оглавяваната от 
него  ескадра;  амнистиран  е  едва  подир  20  години.(Ще  допълним,  че  и  З.Стоянов, 
назован “българския Тукидид” от своя истински откривател проф. Ал. Балабанов, също 
се  проваля  като  апостол  на  революционен  окръг,  не  блести  с  нищо и  по  време на 
въстанията).  
3.Огромна  роля  и  при  Йосиф  Флавий,  и  при  неговия  учител  играят  речите на 
политически  водачи и  военни дейци,  произнесени  пред големи маси от хора;  освен 
прякото  си  емоционално-психологическо  въздействие,  те  са  истински  трактати  по 
риторика, социология, бит и историческа география.
4.И двете съчинения започват с историко-географски увод, с предистория на събитията, 
които ще бъдат описвани. 
    Историята на Флавий е в истинския смисъл история, а не монашеска хроника, било 
тя вселенска или кратка (хронографикон). В старобългарската литература тя е първото 
и единствено историческо съчинение; у нас не са преведени дори хрониките на Теофан 
Изповедник  и  неговия  по-късен  Продължител,  именно  защото  се  доближават  до 
античните  истории  и  спрямо  тях  действа  механизмът  на  “културния  блокаж” 
(С.Франклин).  През IX-X в.  са преведени хрониките на Синкел,  Амартол и Малала, 
както  и  4  хронографикона.  Едно  сравнение  между  Хрониката  на  Амартол и 
Продължителя на Амартол(Симеон Логотет) илюстрира разликата между хроника, 
писана от провинциален калугер и хроника, сътворена от високопоставен и образован 
държавен деец в столицата. В това си жанрово своробразие  преводът на  Юдейската 
война е  уникален  за  старата  славянска  книжнина  и  заслужава  най-съсредоточено 
внимание.  Изследваческият интерес към паметника върви в съгласие с изданията на 
текста, а те се осъществяват с интервал от 3 до 5 десетилетия и са дело само на руски 
слависти:В.М.Истрин,  Н.А.  Мешчерски,  А.А.  Пичхадзе  и  компания.  Всички  те 
отстояват руския произход на  превода,  донякъде компромисно Д.М.Буланин говори 
подир  своя  професор  и  рецензент  Мешчерски  за  два  превода-по-ранен,  делово-
фактологичен  и  втори,  по-художествен.  Последното  издание  е  снабдено  с  речник-
индекс на словоформите, обратен речник и гръцки речник със славянски съответствия. 
Не става дума за експроприация на проблема и символна война между медиевисти, а за 
явление,  породено  от  ред  други  причини:а)археографската  банка  се  намира  почти 
изцяло в руските ръкописни отдели;б)забележимото стилистично влияние, което оказва 
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трудът на Флавий върху баталния дискурс на староруската войнска повест,особено през 
периода  на  татаро-монголското  нашествие  и  т.нар.  ледо‘вое  побоище с  рицарите  на 
Тевтонския орден;в)така, чрез посредничеството на тази повест сцените в Юдейската 
война фундират една по-глобална  топика, топиката на руската история, която до ден 
днешен в немалка степен се гради именно върху героизма и саможертвата, проявени 
само на родна земя. 
       Пеев е структурирал дисертационния си труд в Увод, пет глави и Заключение, като 
освен Библиография е добавил насочващ Списък на използваните ръкописи. В Увода са 
поставени  главните  задачи  и  преди  всичко-проследяването  и  изясняването   на 
езиковите корени на превода, уточняване на съотношението между южнославянска и 
източнославянска  лексика.Подзадачите  не  са  по-малко,  ще  упоменем  прегледът  и 
сумирането на досега изказаните гледища, проучването на мястото на съчинението в 
рамките  на  отделните  кодекси  и  неговото  функциониране,  маркирането  и 
разтълкуването на глосите в текста(още повече, че много такива има и в преводите на 
хрониките  на  Синкел  и  Амартол),  извеждането  на  тяхната  значимост  с  оглед  на 
атрибуцията  на  превода;  със  същата  цел  да  се  направи  разбор  на  граматическите 
особености.  Тези  заявени  задачи  виждаме последователно  превъплътени   в  хода  на 
авторския анализ. 
       Пеев прави прецизен опис на 47-е пълни или фрагментарно съхранени славянски 
преписи  на  съчинението  и  отстранява  някои  неясноти  в  предишните  археографски 
сводки.Същевременно  авторът  коментира  обстойно  и  критично  указаните  издания, 
подлагайки на съмнения източнославянския уклон в изводите на авторите и техните 
сътрудници.Дисертантът  правилно откроява  забележимите  предимства  на изданието, 
реализирано от Анна Пичхадзе и колектив пред тези на Истрин и Мешчерски.  И това е 
обяснимо,  днес  Пичхадзе  сигурно  е  лидер  на  московската  езиковедска 
палеославистика,  продължаваща  основополагащите  традиции  на  XIX  в.,носител  на 
престижната Шахматовска премия за 2012-лидер, особено след като Никита Толстой, 
Цейтлин,  Жуковская,  Князевская  и  Живов  ги  няма,  а  другите  от  големи-Зализняк, 
Гипиус,  Т.Рождественская  “заораха”  подир  Янин  в  епиграфиката  и  изучаването  на 
брестовите грамоти. Нарастващата известност на Пичхадзе обаче не е препятствие за Д. 
Пеев  да  посочи  забежките  и  пропуските  в  описанието,  разбора  и  изводите  на 
едиционно-коментарния екип(ще допълним,  че в неговия състав влиза и такъв един 
изследвач  на  преславската   лексика  като  Галина  Баранкова).  Вече  се  каза,  че 
дисертантът  избягва  да  благовее  пред  авторитети,  при  това  не  става  дума  за 
нихилистичен порив, а за обмислени възражения и позитивни корекции.  Впечатлява 
напр.  неговата  забележка,  че в последното руско издание  не  са  уточнени мотивите, 
съгласно които се дава приоритет на даден ръкопис или на определено разночетене. 
     Центърът на усилията на ас.Пеев е концентриран върху езиковото своеобразие на 
превода. При скициране на общата  му характеристика и стил авторът се опира върху 
концептуалните  приноси  на  Е.  Ханзак  в  областта  на  средновековната  теория  на 
превода. Славистът от Регенсбург отдавна е изложил своите възгледи както по повод на 
Кирил, така и на Небеса на Йоан Екзарх и на издаденото от него в няколко тома Житие 
на  Йоан  Златоуст, но  той  анализира  и  Юдейската  война.  Отрадно  е,  че  Пеев  е 
прибягнал  към  идеите  на  един  колкото  дълбок  и  прецизен,  толкова  нешумящ, 
незабележим и ненаграждаван от иначе щедри организации славист, чиито заслуги към 
проучването на преводаческото наследство на книжовниците от  Преславска школа са 
от  такъв  мащаб,  че  ни  заставят  да  го  поставим  до  Садник,  Айцетмюлер  и  Вайер. 
Следват съвсем конкретни наблюдения върху образуването на сложни съществителни с 
предлог въ, явление, което присъства на старобългарска, но се отстранява системно на 
руска почва. 
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     В Четвърта глава на труда Лексикална характеристика на славянската версия на 
Юдейската  война е  проучен  респектиращ  брой  от  161  лексеми,  41  от  тях  са 
дефинирани като Hapax legomenon, a 35 са отнесени към източнославянизмите. Според 
признанието  на  автора  тази  глава  е  най-съществената  част  от  представеното 
изследване.Главата  е  дискусионна(и  не  може  да  бъде  друга)  и  се  строи  върху 
етнокултуралната дихотомия “старобългарско-руско”. Многобройни и завладяващи са 
примерите, приведени от дисертанта. Всички те са съшити в еластични доказателствена 
мрежа от примери, едни взети от самия Хронограф и неговия безкраен конвой,  втори 
от други славянски съчинения,  трети от респектиращ брой речници,   които авторът 
очевидно познава добре и с които си служи правомерно. Възникват въпроси.  Видокь 
означава “свидетел” само в юридическия смисъл ли, както е указано при Срезневски? 
Или изобщо “очевидец”?А  Вэдокь, познавач(близко до рус.”дока”), тайновед, зрител 
ли е. Гр.”ста‘дион” се превежда обикновенно с “верста” и по-рядко с “пъприще”(с.57-
58), ще добавим, че в такъв класически великоморавски паметник като  Херсонската 
легенда, известна по 10 руски преписа от XVI – XVIII в.  навсякъде е запазена тази 
гръцка лексема, преведена на съвременен български език през 1934 г.от Ю.Трифонов  с 
(десетина) “пъприща”, докато през 1995 г. Ив. Добрев съхранява (десетина)“стадия”. 
Свое  лъчение  има  и  хапаксът  цэсарьждьць  (с.137,  срв.  и  с.  470  от  изданието  на 
Пичхадзе,  от  която  се  разбира,  че  става  дума  не  просто  за  властолюбец,  а  за 
самозванец).  Няма  ли  тук  латентна  отпратка  към  тогавашните  самозванци?  Към 
самозванеца  на  трона  (Роман  Лакапен),  или  към  самозванеца,  претендиращ  за 
трона(Симеон)? Второто изглежда  по-малко възможно, но не е и изключено, като се 
има предвид слабо отчитаната  роля на  гръцкия  служебно-агентурен  кръг  в  Преслав 
(ролята на този кръг по-късно в Търново е посочена от акад. Гюзелев). Съществен дял 
представляват  редките  лексеми  и  хапаксите,  подложени  на  мащабен  дискурсивен 
разбор от автора. Главата (която донякъде напомня критически коментар на последното 
руско издание) е финализирана с Екскурс за войнската лексика, като особено място се 
отделя на ратните съоръжения; тази притурка е едно от най-стойностните постижения в 
дисертационния  труд,  а   трикратният  извод  диференцира  три  лексикални  слоя  в 
Юдейската война и  валоризира общия патос и на главата, и на цялата работа: а)късен 
руски; б) общославянски; в) Царсимеоновски. Ако Д. Пеев издаде своите наблюдения, 
ще бъде несъмнено интригуваща реакцията на руските езиковеди-медиевисти, начело с 
нееднократно  упоменаваната  и  от  дисертанта,  и  от  нас  Пичхадзе–доколко  те  ще се 
съгласят безуговоръчно с примерите, анализа и заключенията.
        Пета глава на дисертационния труд носи заглавие Юдейската война в контекста 
на Архивския хронограф и-според изначалния замисъл и общата титрология на работата 
би трябвало да бъде нейна контрафорса. Главата има за задача да покаже как трудът на 
Флавий се  вписва  в  общото звучене  на  огромен,  разпрострял  се  на  цели  481 листа 
сборник фолиант,  чието съдържание е  приемано за  преимуществено историческо.  А 
също и да даде някакво свое обяснение на политическата програма на цар Симеон по 
време на неговото държавно управление. Необходимо е да се отбележи, че ас. Пеев е 
първия  български  езиковед,  който  дръзва  да  се  гмурне  в  една  подчертано  култур-
философска  проблематика.  За  политическа  мисъл,  програми,  концепции,  идеи  са 
писали основно наши историци,  следвайки заявения вече  теоретико-терминологичен 
апетит на западни византолози:В.Тъпкова,  Ив. Божилов, М. Каймакамова,  и особено 
Л.Симеонова.  Днес  впечатляват  трудовете  на  историка  А.  Николов  и  юриста-
културолог  Ив.  Билярски,  който пръв навлезе във философията на старобългарската 
история с  логико-рационален изходен набор от понятия, тръгващ също отнякъде, но 
без  типичните  за   някои  български  хуманитари  импресионистично-есеистични 
зарисовки, представяни за теоретизации. 
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      Задачата на Пеев изглежда и тясна, и широка. Тясна, защото търси мястото на една 
от  многото  съставки  в  този  Сборник-библиотека(в  една  статия  дори  го  нарекох 
“походна  библиотека”).  Широка,  защото  тя  (в  случая  Юдейската  война)  е  силно 
свързана  с  други  съставни  части  –  с  превода  на  Вехтия  Завет  (Осмокнижието)  и 
Александрията, донякъде и с преводите на Амартол и Малала. Последното сходство не 
бива да се преувеличава, защото, както вече се отбеляза, трудът на Йосиф Флавий е 
значително  по-различен  именно  поради  историографската,  а  не  хронографската   си 
специфика. Затова и в хода на разработката на главата дисертантът неминуемо засяга 
няколко  въпроси,  които  са  отдавна  потопени  в  глъбините  на  многочислени  и 
взаимноизключващи се  мнения,  и къмто  които,  както  ни се  струва,  подир два  века 
откъслечни проучвания, издания “на парче”, брод няма. Ето главните от тях, поставени 
за пореден път, но в замяна на това със замах, своя  аргументация и  позиция от ас.Д. 
Пеев.  Решени  проблеми може да  има  единствено  с  лексикографски  доводи,  всички 
други  веднага  пораждат  десетки  “как”,”защо”,”кой”,  “кога”.  Но  и  в  това  има 
епистемологична мощ и взор в бъдещето.
    1.Какъв жанр на средновековната паралитературна периферия собствено представя 
т.нар.Приписка на Презвитер Григорий, поместена на л.199а  в  Архивския хронограф? 
Послеслов или заглавие, по Пеев-“заглавка”, което означава преди всичко “инициал”, 
какъвто  в  ръкописа  действително  има.  Мнението  на  дисертанта,  че  е  заглавие,  се 
споделя от мнозинството от славистите, другото гледище, защитавано преди столетие с 
богословски мотиви от теолога И.Евсеев, се отстоява днес спорадично и това може да 
го приближи опасно до истината.   
   2.С  този  въпрос  е  скачен  и  проблемът  за  реалните  измерения  на  участието  на 
Григорий  в  сътворяването  на  Историческия  (Архивския)  сборник.  Дали  е  превел 
Осмокнижието и  евентуално  Царства,  дали  и  хрониките,  дали  цялата  текстова 
грамада, както смятаха напр. архим. Леонид и акад. Е. Георгиев. Неговият силует на 
книжовник  и  църковен  администратор  продължава  да  е  твърде  неясен,  повече  от 
съмнителни са и двете поучителни слова, които му се приписват. От Приписката е ясно 
само, че Григорий е получавал поръчки за  превод от княза и че е бил свидетел на 
неговата  любов  към  книгите  и  Бога,  т.е.,  че  подобно  на  Йоан  Екзарх  и  епископ 
Константин  се  е  числял  между  людете  от  най-близкото  културно  обкръжение  на 
Симеон;очевидно в този кръг са влизали два типа персоналии: 1) високопоставени и 
ерудирани църковни дейци, на които са възлагани важни и трудни за превод съчинения, 
и 2)не толкова образовани и знаещи,  но  предани на държавната кауза  и отговорни 
родственици.  Такива  са  чичото  на  Симеон  Докс,  организационен  и  политически 
подбудител  на  книжовното  братство,  и  неговият  син  и  братанец  на  Симеон Тудор, 
преписвач на преводи и лапидарен логограф на владетелския род. 
  3. Григориевата титла “църковник на всички български църкви” е явно инцидентна, не 
се  повтаря  повече  и-подобно  на  “екзарх  Български”-отразява  някаква  временна 
ситуация  в  нашата  Църква.  За  Цьркъвьникъ  се  допуска,  макар  и  съвсем  рядко, 
значение   “съдия’,  “канонист”,  с  други  думи  Григорий  е  могъл  да  заема  службата 
канонист  на  всички  български  епископии.  Като  “църковник”се  превежда  и 
“еклесиастикус”в  руските  азбуковници от  XVII  в.,съдържащи безценен  и  непроучен 
материал за старобългарската лексикология. (Ако някой ден попадне в РНБ с цел да 
проучи  азбуковниците  един  подготвен  и  предан  на  науката,  а  не  на  наукообразния 
туризъм  наш  езиковед,  той  може   да  се  завърне  като  лексикографски  Али  Баба). 
Естествено, казаното трябва да се провери и една съпоставка между езика на преводите 
на  Осмокнижието и  Кормчая  XIV  титула може  да  допринесе  за  уточняването  на 
реалното отношение на Презвитер Григорий към преславската юридическа книжнина, 
още повече, че времевата дистанция между двата упоменати превода е само няколко 
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години  (от  малко  подир  907,  до  малко  преди  912).  Точно  такава  последователност 
(Завет-Закон)  следва и преводачът  Методий:първо  превежда  Стария Завет,  а  след 
него Номоканон 50 титула(на практика превежда около 35). Всички тези проблеми са 
поставени  отново  от  Пеев,  който  прибавя  към  своите  идеи  и  попадения  важни 
наблюдения  на  Ив.  Добрев  и  Т.  Славова,  и  обратно  на  това,  раграничавайки  се  от 
ефектни, но изглежда не толкова ефикасни тези на Фр.Томсън, особено що се отнася до 
разбора и английския превод на Послеслова на Григорий, коригиран от дисертанта.
      Авторът анализира и етноглосите в Хронографа, тези, в които е замесено името на 
българите. В превода на Малала те са мирмидонци, в превода на Флавий – даки(другаде 
гръцки  автори  ги  назовават  мизи  и  скити).  Превод  от  гръцки,  интерполация  или 
търсено циментиране на държавно величие? Пеев е склонен повече на третото, в този 
план е проанализиран накратко и  Именникът на българските ханове,  като един вид 
национален Паралепименон. Всички те, утвърждава дисертантът, ведно със”Заглавката” 
ситуирали България в световната и в христианската история. Подобна е и функцията на 
Елински летописец първа редакция, явно композиран по времето на цар Петър, където 
фигурира и Именникът. Неговата  държавно-патриотична функция може да се обсъжда 
още, в този си вид той не е само превод от гръцки, но и явно е редактиран от грък, 
защото  от  текста  му  са  отстранени  хановете,  омразни  на  Империята  заради 
антивизантийската им и (или) противохристиянска политика:Крум, Омуртаг, Маламир, 
за да не се появи не на място след тях е пожертван и Борис-Михаил, “спасен” частично 
с фиксиране на първобългарската година на покръстване и христианската на смъртта 
му в Послеслова на своя племенник Тудор.   
    Голямата роля на пета глава от представения труд е в радикалното обръщане към 
една  от  значимите  части  на  Архивския  хронограф,  и  към самия  него.  То  е  един  от 
съществените приноси на автора, който може да даде тласък в изследването на целия 
паметник.Многократно в един друг ВУЗ се планираха и отпочваха опити за колективно 
издание и проучване на Сборника, изчетен в РГАДА и донесен на микрофилм за пръв 
път в България през 1977 г. от П.Димитров, т. е. преди почти 40 и почти Мойсееви 
години.  Начинанията  бързо  стихваха.Какво  недостигаше?Научна  подготовка  или 
морал? Енергично бяха стопирани и опитите през 80-е да бъде сформиран и смесен, 
софийско-шуменски колектив, с международно участие и начело с проф. Ив.Добрев. 
Над  сборника  сякаш  надвиснаха  неведоми  трансцендентни  сили  и  всеки  опит  бе 
обречен  на  частичност.  И все  пак-дял от  т.14  на  поредицата  Преславска  книжовна 
школа (2014)  бе  посветен  на   хронографите,  отделни  книги  от  Хронографа вече  се 
работят,  но сега,  в  труда  на Пеев,  назован дисертационен,  виждаме нещо по-пълно, 
приносно-полемично, стимулиращо и отново обещаващо. 
      Библиографията на Пеев включва главозамайващата, поне за литературоведа армада 
от 66 използвани речника, както и 264 цитирани заглавия на книги и статии на 8 езика. 
Значителна част от тях принадлежат на преподаватели от ФСФ на СУ, превалиращо от 
Катедрата по кирилометодиевистика-Добрев,  Славова,  Тотоманова,  Панева,или  от 
филиалите  на  Катедрата в  чужбина;  най-много,  с  повече  от  20  труда  е  цитиран 
Станков от Катедра ”Руски език”.  Приведен е  Индекс на коментираните лексеми, 
чийто  брой  е  също  внушителен-500  и  осигурява  необходимия  читателски, 
изследвачески и преподавателски комфорт (с.219-228).  
      Авторефератът  е  конструиран  с  точност  и  акуратност  и  отразява  в  пълнота 
основните положения в дисертационния труд.
      По темата са заявени 3 публикации в специализирани издания. Пеев е автор и на 
други  статии,  които  също  засягат,  макар  и  не  изцяло  темата:такава  е  неговата 
извънредно приносна статия за времето и мястото на превода на  Амартол, поместена 
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през  2012-а   в  руското  периодично  издание  Летописи  и  хроники. Тя  може  да  се 
използва и в преподаването по История на България през Средните векове.  
      В заключение ще кажем, че и резултатите в дисертационния труд, и авторефератът, 
и  публикуваните  статии  ни  заставят  да  предложим  убедено  на  дълбокоуважаемото 
научно жури да присъди на ас.Димитър Пеев Димитров научната и образователна титла 
“доктор”. 

  5 август, 2016 

     Шумен                                                                            проф.дфн Хр.Трендафилов
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