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СТАНОВИЩЕ 
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 Сто и петдесет години след първото научно известие за славянския превод на 

Юдейската война на Йосиф Флавий преводът намира своето първо българско 

монографично изследване в лицето на настоящия дисертационен труд. Още в Увода 

неговият автор заявява принципа, към който се придържа неотклонно, че за да се внесе 

яснота в сложния лабиринт от ръкописни свидетели и да се разкрие генезисът на текста, 

едно средновековно съчинение (още повече историческо като Юдейската война) трябва 

да се интерпретира не само филологически, но и да се отчита макроконтекстът и неговото 

функциониране. Именно този синтез на различни подходи (филологически, исторически, 

социо-културен), съчетан с разностранни методи на анализ (лингвистично-текстологичен, 

лексикално-семантичен, сравнително-исторически, диахронен и синхронен) е най-

голямото достойнство на труда. Интересът на Димитър Пеев е насочен преди всичко към 

южнославянските корени на превода на Флавиевото произведение, но също и към следите 

от битуването му в източнославянска културна среда. Така проучването откроява тези два 

пласта (с оглед на граматика, лексика и макроструктура), при това обективно и 

аргументирано от научна гледна точка. 

Първите две глави, които въвеждат читателя в проблематиката, са посветени на 

Йосиф Флавий и неговите произведения, изследователската традиция върху Юдейската 

война в Русия, Западна Европа и България, традицията на гръцкия текст, археографското 

описание на славянските ръкописи и списъка на изданията (с. 8–30). Тези страници 

свидетелстват за отличната библиографска осведоменост на Димитър Пеев, умението му 



да се ориентира в дискусионните проблеми, да проявява критична позиция към 

установени в науката тези, ясно да представи изворовия материал – 11 ръкописа, 

използвани de visu, по микрофилми и дигитални копия.  

В трета глава се изследват особеностите на славянския текст с акцент върху 

определени езикови черти, функциониращи като маркери за превода и битуването му и в 

балканска, респ. южнославянска езикова среда. Тяхната датираща стойност позволява на 

дисертанта да локализира първоначалния славянски превод в рамките на Симеоновата 

епоха. Бих препоръчала при отпечатването на дисертацията да се потърси по-добър баланс 

на тази част спрямо останалите части на труда (с разширяване и допълване на 

граматичния материал), а също и в рамките на самата глава, в която разгледаните езикови 

явления са в известен дисбаланс.  

Специално внимание е отделено на лексиката в славянската версия на Юдейската 

война (четвърта глава), която традиционно в изследователската традиция се интерпретира 

като показател на различните натрупвания от възникването на превода и трансмисията на 

текста през вековете. Акцентът е поставен, от една страна, върху лексемите, коментирани 

в досегашните изследвания като източнославянизми, а от друга страна, върху архаичните 

лексеми, hapax legomena и лексемите с южнославянски произход. Намирам, че на 

настоящия етап от проучването на съчинението този постатиен подход към славянския 

речников фонд на Юдейската война е сполучливо избран. Лексикалното и 

лексикографското обследване е извършено с филологическа вещина, с отчитане на 

контекста, вариантите по други преписи, значението в гръцкия текст, когато той е 

наличен, словообразувателната структура, етимологията, а на места и с привличане на 

данни от славянските езици и диалекти. За пълнота лексикографската съпоставка би 

трябвало да се разшири и с други ранни български съчинения, почти всички от които имат 

речник-индекси. Обективността на лексикалния анализ се гарантира от възприетия и 

последователно прилаган от Д. Пеев принцип, че за да функционира определена лексема 

като атрибуираща, трябва да се изясни нейната история и присъствие в цялостната 

традиция на текста. Затова споделям неговите заключения относно изолираните и 

обследвани над 160 лексеми, реликти или от първоначалния превод и последвалото 

възпроизвеждане в руска среда, или без достатъчни данни да бъдат атрибуиращи за 

определен диалектен континуум. Не подлежи на съмнение изводът на докторанта, че 



редица лексикални свидетелства “насочват към българския Х век като време и място за 

възникване на архетипа на славянската версия” (с. 189).  

Най-висока оценка и адмирации заслужава последната глава,  в която Юдейската 

война се разглежда като част от владетелската парадигма в цялостния контекст на 

Хронографа и мястото на българите в нея. За първи път в дългата история на 

проучванията върху Архивския хронограф (началото е 1824 г.) значими текстови маркери 

от неговия състав (глосата за даките-българи в Юдейската война, глосата за 

мирмидонците-българи от Хрониката на Малала и приписката/заглавка на Григорий) са 

интерпретирани във взаимовръзка в едно органично цяло на фона на Хронографа като 

идентификация на българите в християнската историческа идеологема и идеологическата 

схема на владетеля Симеон. Нещо повече, този хронологичен идентификационен модел се 

обвързва с хронологичния модел от състава на друг ранен хронограф (Елински и римски 

летописец I редакция), в който след IV книга Царства е поместен Именникът на 

българските ханове.  За първи път в историята и на този исторически свод именно 

Димитър Пеев успява да “провиди” Именника като своеобразен Паралипоменон към 

Царства с родословие за българите и свидетелство за управленческата парадигма на цар 

Петър. Интерпретациите на различните идентификации по древност, легитимиращи 

българите като народ с присъствие в историята още от времето на цар Давид и древните 

еврейски царства, разкриват дисертанта като автор с концептуално мислене и широк 

поглед на медиевист.  

Ас. Димитър Пеев има 3 публикации по темата на дисертацията, отпечатани в 

авторитетни научни издания, включително и международни. Авторефератът отразява 

адекватно съдържанието, важните аспекти на изследването и приносите. 

В заключение ще обобщя, че представеният за защита труд за първи път разглежда 

Юдейската война на Флавий като компонент от системата от прообрази (според 

бележката/заглавие на Презвитер Григорий) в Юдейския (Архивския) хронограф. 

Изследването е новаторско и приносно за най-различни сфери на средновековното 

познание – за текстовата история и функционирането на славянската версия на 

Юдейската война на Флавий, за славяно-византийските съпоставителни проучвания, за 

българската и руската лексикология и лексикография, за историята на българския и на 

руския език, за генезиса и функциите на историческите компилации Юдейски хронограф и 



Елински и римски летописец I редакция, за българската средновековна история, духовна и 

политическа култура и в частност за българската и руската хронографска традиция. 

Трудът, който представя автора като изследовател с оригинални виждания и аналитични 

умения, напълно отговаря на изискванията на чл. 6 (1, 2, 3) от ЗРАСБ, чл. 27 от 

Правилника за прилагане на ЗРАСБ и чл. 66 от Правилника за условията и реда за 

придобиване научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Климент 

Охридски”. Затова убедено ще гласувам положително на ас. Димитър Пеев да бъде 

присъдена образователната и научната степен „доктор“. 
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