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проф. д-р Иван Желев Димитров от БФ на СУ „Св. Климент Охридски” на дисертационен 
труд  на  Екатерина  Атанасова  Дамянова на  тема  „Тенденции за  централизация  на  култа  в 
Йерусалимския  храм  през  втората  половина  на  VІІІ  в.  пр.  Хр.  (археологическо  и 
екзегетическо  изследване)”  за  присъждане  на  образователна  и  научна  степен  „доктор”  в 
област 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология.

Представям настоящата рецензия въз основа на решение на научното жури при БФ на 
СУ (протокол № 1 от 19.5.2011 г.).

Предложеният дисертационен труд има обем от 237 с. и съответния строеж: увод, 
изложение в три глави, приложения и ползвана литература. Построението на труда отговаря 
на научните изисквания, заложени в Правилника за условията и реда за придобиване на 
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” (приет от 
АС на СУ на 20 април 2011 г., чл. 66, ал. 2). Представеният от дисертанта автореферат също е 
съобразен с изискванията. В него са посочени нуждата от научния труд, неговите цели и 
задачи, прегледано е съдържанието на труда, а накрая е даден списък на приносите и на 
авторовите публикации във връзка с темата на дисертацията.

Според споменатия правилник „дисертационният труд е научно съчинение, което 
съдържа научни или научноприложни резултати с оригинален принос в науката и показва, че 
кандидатът има задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за 
самостоятелни научни изследвания” (чл. 66, ал. 1). Още в началото на моята рецензия мога 
определено да заявя, че рецензираният труд отговаря на тези изисквания. При това авторката 
има нужните задълбочени знания по Свещено Писание на Стария Завет, отдавна е доказала и 
своите способности за самостойни научни изследвания.

На предварителното обсъждане на труда на Екатерина Дамянова бяха посочени 
поредица от слабости, включително и от нейни колеги-асистенти, които засега нямат право да 
са членове на журито. Онези от слабостите, които можеха да се избягнат в краткото време 
след онова обсъждане, вече са отстранени. По-нататък ще се спра на някои от останалите 
слабости, като ще посоча и положителното в дисертацията, което ще ме доведе и до 
съответното заключение в края.

При предварителното обсъждане беше повдигнат един важен въпрос: дисертационният 
труд има заглавие, което се отклонява от онова, което е определено от катедрата и е 
утвърдено от факултетния съвет. Според чл. 36 на гореспоменатия правилник промяна на 
темата на дисертационния труд може да стане до три месеца преди отчисляването на 
докторанта (което в нашия случай е станало преди години). За съжаление в досието на 
докторанта, както и в документацията на БФ не бяха намерени свидетелства за приемане на 
промененото заглавие, което първоначално е било „Култов плурализъм и тенденции за 
централизация на култа в Йерусалимския храм (721-622 г.)”. В крайна сметка както в 
заседанието на катедрата, когато се проведе предварителното обсъждане (14 април 2011 г.), 
така също в заседанието на ФС (27 април 2011 г.) и в първото заседание на научното жури 
този въпрос се подмина със снизхождение при добронамерено единодушие, неформулирано 
конкретно, но имащо следния смисъл: темата не е същата, но е съвсем близка до отразената в 
документацията; законническото взиране в буквата не бива да убива духа. Без да смятам, че 
стигнахме до зловещото „целта оправдава средствата”, въпросните три органа, в които имам 
честта на участвам, по целесъобразност приеха да не се спира процедурата. Но това не са 
договорки на четири очи и сега, на днешната публична защита, всичко трябва да бъде 
изречено ясно и публично. Още повече че това е първата процедура по новия закон в областта 
на богословието и на всички ни се иска тя да е образцова. А това зависи тъкмо от нас.

А сега по същество и от самото начало. Имам недоумение по подзаглавието 
„археологическо и екзегетическо изследване”. Запознаването с труда показва, че изследването 
е предимно историко-археологическо и има толкова тълкувание, колкото би употребил всеки 



друг изследовател-небогослов, ако работи по такава тема. При бъдещото публикуване на 
труда би било препоръчително подзаглавието въобще да отпадне, още повече че самото 
заглавие не е от кратките.

Централизацията на култа е важен елемент във вътрешната политика на всяка една 
държава – от древност и доднес. Но цетрализацията на култа сред израилския народ има 
основополагащо значение и за християнството, което се заражда в юдейска религиозна среда 
и ползва същата свещена книга като авторитет, както се вижда от многобройните позовавания 
на Самия Спасител Иисус Христос („писано е…”, „не знаете Писанията…”).

Наличието на предговор в един такъв труд е необходимост. Затова намирам за добро 
написването му. Лошото е, че два абзаца в него са дословно повторени след това в увода (срв. 
с. 8 и с. 15). 

Работата е написана общо взето в лек, четивен стил. Предлага добър научен подход 
при разглеждането на основната тема. Специализацията на дисертантката в областта на 
библейската археология й дава отлична възможност да тълкува сведенията както от 
запазените археологически паметници, така и от понякога оскъдните писмени свидетелства в 
библейския текст. Преобладаващото количество на археологическите сведения не трябва да 
смущава; то по-скоро е предимство, когато се тълкуват умело. А такъв е именно случаят с 
дисертацията на Дамянова. Тя убедено дава предимство на авторитета на библейския текст, 
което е лично решение. Това нейно решение е саморазбираемо в богословските среди. 
Възможен е и друг подход, естествено, но изборът й вече показва отношението.

В работа от този вид приложенията са неизбежни. Подбраните от дисертантката са 
интересни и полезни, макар че има какво да се подобри в тяхното представяне.

Относно ползваната книжнина отразявам няколко наблюдения: 
1) Много от авторските съчинения, от които е черпено градиво, се ползват през втора 

ръка, а се сочи, че се ползва самият първоизточник и това не е трудно да се разбере (бел. 133). 
2) Немски автор, чийто труд притежаваме в нашата уникална Библейска библиотека, се 

цитира през втора ръка, съответно отсъства и в указателя за ползвана книжнина (на с. 151 се 
дава името на Hugo Gressmann, явно става дума за труда му Altorientalische Texte und Bilder 
zum Alten Testamente. Berlin 1909, но в бележката под черта е посочен по-нов автор). 

3) Почти никъде (наистина забележително!) в дисертационния труд не се среща 
дословно цитиране на текст от други автори, чиито стотици трудове са ползвани (общо над 
310 заглавия са посочени в ползвана литература, а бележките са почти 600); този странен 
подход обаче създава проблем за читателя, който трябва да се доверява на преразказа на 
дисертантката, а това е наистина структурна слабост! 

4) Поради предоверяване на чужда книжнина или друга причина налице са неприятни 
грешки като посочване на 2 Царства и 4 Царства вместо 2 Паралелипоменон, откъдето са 
ползваните цитати (вж. с. 161 и с. 173). Това означава също, че не е направено сверяване на 
тези текстове в българския превод на Библията. А елементарна истина е, че недоверяването 
(съмнението) е основа на научния напредък.

Така и не става ясно, защо думата реформа, отнесена към цар Езекия, е поставена в 
кави. Несигурността на допущането за извършена религиозна реформа при въпросния 
юдейски цар не дава основание самата дума да е в кави. Отделен въпрос е, че слагането в кави 
не е обяснено, защо се прави. От друга страна обаче на 179 с. четем абсолютното твърдение 
на дисертантката: „Реформата притежава историческа достоверност”. За да последват по-
нататък пак мнения „за” и „против” действителността на тази реформа.

Не е коректно и посочването на времетраенето на отбелязаната по необичаен, 
определено чужд начин епоха „Желязо IIC” (800-586 г.) (с. 17). А пък епохата „Желязо IIA” 
въобще не е посочена, кога е (с. 115). 

Говорейки за 8 век пр. Хр. на с. 111, авторката изневиделица ни предлага географското 
понятие Саудитска Арабия, което обаче се появява едва в края на 19 век сл. Хр., тоест „малко 
разминаване” от 2700 години! 

Личи убедеността на дисертантката при излагането на определени становища. Но 
нейната убеденост не може автоматично да стане и убеденост на читателя, ако няма силни и 



безспорни доводи. Ясни изрази и становища са нужни, защото боравенето с много 
предположения обърква самата дисертантка (вж. с. 51).

В работата има значителен брой правописни грешки. Не е трудно да ги види и сама 
авторката, но наистина трябва да се оправят на следващ етап. Не е допустимо в указателя на 
съкращенията само на 1 стр. да има 6 грешки, нито пък на една страница текст да се 
наброяват по 20-ина правописни грешки.

Един сериозен исагогически въпрос като този за произхода на книга Второзаконие се 
зачеква бегло и се изоставя, както и много други несигурни твърдения в многоразличната 
наука. В крайна сметка остава неудовлетвореността от недовършената работа.

Има неточни цитати на текстове от Новия Завет, което е недопустимо в библеистичен 
труд (вж. с. 193). Но особено смущаващо е написаното на същата страница за „пълнотата на 
телесното Божество” (така!) по повод на текста в Кол. 2:9, където апостолът обаче говори за 
съвсем друго нещо – за „телесно обитаване” у Иисус Христос на „всичката пълнота на 
Божеството”. 

Една друга сериозна неточност е твърдението в бел. 557, че „Христовите ученици 
често посещавали светилището” на йерусалимския храм. По начало би трябвало и на 
първокурсниците в БФ да е известно, че достъпът до светилището е бил силно ограничен, 
така че Христовите ученици никога не са могли да „припарят” до светилището. Но явно 
дисертантката, повлияна от чужда книжнина под светилище разбира нещо по-общо.

Цитира се в бел. 561 текст от митрополит Йоан Зизюлас (неправилно сочен като 
епископ, какъвто никога не е бил, понеже още от хиротонията си е митрополит), но авторът 
отсъства от списъка на ползваната книжнина. А и самото посочване е непълно и дори неясно.

Относно научен принос № 5 (по номерацията в автореферата) трябва също да се 
изтъкне, че той е невалиден. Защото, ако е имало научен принос, той е направен преди три 
години, когато в сборник от статии, отпечатан като Supplementum на сп. „Богословска мисъл” 
по случай 1600-годишнината от успението на св. Йоан Златоуст (София, 2008 г.; статията е 
озаглавена „Свещ. град Йерусалим във второ слово на св. Йоан Златоуст срещу юдеите”, с.  
27-44), дисертантката публикува кратки цитати и коментари по текст на св. Йоан Златоуст, 
обнародван за пръв път от западни учени през 2001 г. Така че сега повтарянето на тези 
текстове и коментари няма възможност да бъде прието за научен принос.

Свързан с това, но по-друг проблем е, че наистина става дума за потваряне. Защото 
проверка установи, че откъси с общ обем около 4-5 с. са вкарани в дисертационния труд, без 
това да е посочено от дисертанта, както се изисква при изготвянето на научен труд. Такива 
пасажи изпълват с. 187, 188, 189, 190, 194 от единствения екскурс в дисертацията и – някак 
„естествено” – в заключението на екскурса, с. 199. Всичко това поставя под въпрос нуждата 
от написване на този екскурс. Ще оставя без коментар претенциозното му заглавие „Развитие 
на девтерономичната централизация от храмоцентризъм към месианизъм и 
Христоцентризъм”, като само посоча, че то не отговаря на съдържанието на екскурса.

Предложената рецензия съдържа критика на някои слабости от дисертационния труд 
на Екатерина Дамянова. Ние сме задължени да оценим труда, а той наистина има доста 
слабости. Но заедно с това ние оценяваме въобще възможностите на дисертантката, за да се 
произнесем, дали тя заслужава да получи научната степен „doctor, учител по богословие”. А 
Дамянова наистина притежава тези възможности и тези качества. Според мене тя не ги е 
показала в пълнота в изработването на дисертацията. Но ще има много други възможности да 
ги показва. Затова с убеденост и по съвест предлагам на останалите членове на журито да 
присъдят на Екатерина Атанасова Дамянова научната и образователна степен „доктор”, 
направление Религия и теология.

25 юли 2011 г. проф. д-р Иван Желев Димитров


