
 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. Иван Александров Билярски, дин 

секция „Средновековна история” 

Институт за исторически изследвания – БАН 

за защитата на дисертационния труд на Димитър Пеев Димитров 

 „Славянската версия на Юдейската война на Йосиф Флавий  

в контекста на Архивския хронограф“. 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра 

“Кирилометодиевистика“ на Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Климент 

Охридски“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по 

професионално направление: 2.1. Филология (Хуманитарни науки), научна специалност: 

Български език (Старобългарски език). При процедурата са спазени всички изисквания 

на Закона и са приложени всички необходими документи, което ми позволява да присъпя 

към излагането на моето становище за качествата на предложения труд по същество. 

 Познавам Димитър Пеев Димитров отпреди повече от десет години и бих казал, 

че съм сравнително добре запознат с неговото творчество. То е интересно и предлага 

нови идеи. Една от причините да проследявам писаното от дисертанта се състои в това, 

че имаме общи интереси и понякога общи идеи. Намирам такива и в предложения за 

защита дисертационен труд. Те се отнасят не толкова до чисто филологическата му част, 

а до историческата и до тази, свързана с политическите идеи. На първо място смятам да 

отбележа, че темата е много добре подбрана. Това се определя както от значимостта на 

Архивския хронограф за формиране и отразяване на историческата и политическата 

мисъл сред православните славяни, така и – най-вече – от значимостта на самото 

произведение на Йосиф Флавий. Посредством него можем да кажем, че излизаме от 

чисто славянската проблематика и навлизаме в сфера, където тази последната се 

разполага в контекста на библейската традиция и културата, основана на наследството на 

авраамовите религии. 

 Димитър Пеев Димитров е роден през 1973 г. в гр. Шумен. През 1998 г. завършва 

ориенталистика (индология) в Санкт Петербург, а през 2013 г. става магистър по 

опазване на българското културно наследство в СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е 

в Института за български език при БАН и е бил хоноруван асистент в Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“. От 2003 г. е асистент (редовен, старши, главен) в 

катедрата по Кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии при СУ 

„Св. Климент Охридски“. Неговото Curriculum vitae несъмнено доказва, че се е посветил 

на книжовното наследство на средновековна България и това е средата, в която – вярвам 

– трябва да бъде разглеждан и предложеният за защита дисертационен труд.  



 

 Дисертационният труд на Димитър Пеев Димитров обхваща 230 страници, 

разделени на пет глави, увод и заключение. Текстът е добре организиран, като главите са 

ясно тематично обособени и са разделени на подглави, което дава възможност на 

читателя бързо да се ориентира в насоката и обхвата на труда. Само прегледът на 

съдържанието дава възможност да се определи и характера на изследването, който 

несъмнено е интердисциплинарен. Съвсем естествено е за филолог като дисертанта да 

постави ударението върху различни езиковедски проблеми, но несъмнено дисертацията 

би представлявала голям интерес и за историци, и за културолози, което се определя не 

само от материала, върху който е базирано изследването, но и от начина, по който то е 

осъществено.  

 Уводът на дисертационния труд поставя темата, определя целта на изследването и 

използуваната методология, както и прави някои важни уговорки. Всички те са изведени 

в отделни точки и ясно дефинирани, което несъмнено говори за коректността на автора. 

 Първата глава е посветена на Йосиф Флавий и неговото литературно наследство, 

както и на историографската традиция на изследванията върху тях в Русия, Западна 

Европа и България. Аз съм склонен да разглеждам тази глава като част от един по-

обширен въвеждащ текст към дисертацията. Биографията на Йосиф Флавий, както и 

представянето на творчеството му са доста бегли и не представляват част от 

изследванията на дисертанта. Прочее, той няма никакви претенции в това отношение. 

Смятам обаче за положително, че ги е включил в началото на изложението си, доколкото 

читателите му не ще бъдат хебраисти, нито античници и е добре да им бъде дадена 

възможност да се запознаят с контекста на същинското изследване. Историографският 

преглед е доста по-обширен и задълбочен, особено що се отнася до писаното в Русия и 

Западна Европа. Представени са и българските изследвания, свързани с темата. 

Традицията на текста представлява особен интерес за автора и намира своето място в 

дисертационния труд. От направените още в началото уговорки става ясно, че – макар и 

представена – гръцката традиция на текста и нейното особено изследване не е измежду 

основните задачи на дисертацията. Що се отнася до славянската традиция, то мога да 

каже, че изглежда изчерпателна и представлява съществен елемент от предложения труд. 

Представени са и съществуващите издания на текста. 

 Глава трета е посветена на особеностите на превода на изворовия текст. На нея 

ще се спра съвсем накратко, доколкото като част от изследването тя има чисто 

филологичен характер. Отделните езиковедски проблеми са добре обособени и дори и 

неспециалист в такава област се ориентира бързо в съдържанието на тази част от 

изследването. Съществено е заключението на дисертанта, че въпреки силната 

русификация на текста, той пази някои черти на древна славянска традиция и може да 

бъде датиран от времето на българския цар Симеон. 

 Глава четвърта, посветена на лексикалните характеристики на славянския превод 

на Юдейската война на Йосиф Флавий, вероятно представлява най-голям интерес в 

дисертационния труд. Това се дължи както на особеностите на текста, който изобилства 

с архаични и редки думи, така и на доброто провеждане на изследването и ясното и 

интересно изложение на дисертанта. В главата са анализирани 161 лексеми, значителна 

част от които са hapax legomena. Направено е ясно отделяне на източнославянизмите. 

Изследването на всяка отделна лексема е направено в обособена статия, с проследяване 

на нейната история както в контекста на писмената традиция на Юдейската война, така и 

на други добре подбрани произведения. Повечето от представените лексеми имат не 



 

само чисто езиковедско значение, но и представляват интерес от обща културологична 

гледна точка във връзка с изследването на обществената организация и структури. 

Наличието на много от тях се предопределя от гръцкия текст и от представянето на 

реалии, които не са част от славянския (или българския) културен контекст, но замяната 

или създаването на думи предава до наши дни знания именно за него. Примери за това 

могат да бъдат изброени множество, но това ми се струва ненужно, доколкото читателят 

на дисертацията или на бъдещото издание на книгата ще може добре и лесно да се 

ориентира в текста. 

 Непосредствено след тази глава е разположен екскурсът, посветен на военната 

лексика в извора. По понятни причини тя е много богата и дава възможност на се 

проследи един неин много архаичен слой, който включва както заемки и приспособяване 

на думи, които не съответстват на определени славянски (или български) реалии, така и 

на такива, които са били интегрална част от терминологичния апарат на българската 

държава или на източнославянските земи. Тази част несъмнено представлява принос към 

нашата медиевистика и ще има влияние върху последващи изследвания върху военното 

дело, администрацията и общокултурния контекст, в който се развива словесността на 

православните славяни. 

 Петата глава изследва произведението „Юдейската война“ в контекста на 

Архивския хронограф. За мен лично тази част от дисертационния труд представлява най-

голям интерес, което се определя и от моите предпочитания и изследователски задачи. 

Бих казал, че изследването е проведено професионално и с позоваване на различни 

изворови текстове от епохата, които ситуират предмета на изследване в собствената му 

историческа среда. Още от сега ще кажа, че някои от заключенията на автора не съвпадат 

със собствените ми изводи за епохата и за политическата идеология на българската 

държава от времето на хан Борис-Михаил, цар Симеон и цар Петър. Тук можем да 

отнесем тезата му за елементи на антиромейска насоченост в част от текста и най-вече 

известното противопоставяне на идеите от цар-симеоновото и на цар-петровото време. 

Разбира се, всеки изследовател има правото (а в известен смисъл и задължението) да 

прибави свои собствени оригинални виждания, стига те да са обосновани и да не почиват 

на стереотипи, заети от историографската или национална щампа. Разглежданият раздел 

несъмнено показва способността на автора да излезе извън рамките на чисто 

езиковедското и текстологичното изследване и да съчетае резултатите от него в 

комплекс, който цялостно представя разглежданата епоха. Като препоръка бих 

отбелязал, че трудът се нуждае от обогатяване на научния си апарат и използуваната 

литература, която би подсказала на дисертанта нови идеи и би му помогнала да развие 

още по-пълно своите тези.  

 В заключението дисертантът обобщава достигнатите в изследването си и 

изложени в дисертацията резултати. То дава добра възможност на читателя да съзре 

търсения и постигнат синтез в това интердисциплинарно изследване. 

 Смятам, че дисертационният труд трябва и ще бъде публикуван, което ще го 

направи достъпен за много по-широк кръг читатели и специалисти. Разбира се, той би 

трябвало да бъде преработен и обогатен, както и някои тези обмислени отново. 

Направените от мен забележки имат предвид именно тази бъдеща работа върху книгата, 

която ще представлява интерес на много широк кръг специалисти и ни най-малко не 

поставят под съмнение достиженията и качеството на предложената за защита 

дисертация. 



 

 Предложената справка за приносите дава добра представа за достиженията на 

труда. Публикациите по него отговарят на изискванията на Закона.  

 За заключение ще кажа отново, че процедурата по провеждането на защитата на 

дисертацията на Димитър Пеев Димитров за присъждане на образователната и научна 

степен „Доктор“ е организирана при спазване на всички изисквания на Закона и че 

приложените документи отговарят на тези изисквания.  

Във връзка с всичко това и най-вече въз основа на професионалните и 

изследователски качества, показани в приложения дисертационен труд, аз давам 

положителното си становище за защитата и убедено гласувам в рамките на научното 

жури за присъждането на образователната и научна степен „Доктор“ на Димитър Пеев 

Димитров. Позволявам си също така да призова другите колеги-членове на журито да 

гласуват по същия начин. 

 

София, 

27 юли 2016 г. 

 

                                                                                        

 

проф. Иван Билярски, д. и. н. 

 


