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Симеоновият сборник е една от най-инте-
ресните книги, възникнали през старо-
българската епоха. Тъй като той има своя 
традиция и в старата руска и сръбска 
книжнина, сборникът представлява инте
рес не само за старобългаристиката, но и 
за палеославистиката. Симеоновият сбор
ник съдържа богат езиков материал, кой-
то позволява да се изеледват процесите в 
развоя на граматичната структура и реч-
никовия фонд. Като текст, възникнал през 
старобългарския период в Преславското 
книжовно средище, той носи богата ин
формация за изграждането на книжовния 
старобългарски език: за правописните сис-
теми, книжовните норми, ролята на кни-
жовниците в този процес, своеобразието на 
културните центрове. В него се съдържат 
съществени данни за техниката на прево-
да. По запазените му преписи може да се 
проследи текстовата история на сборника 
и на влизащите в съетава му произведения. 
Руските и сръбските преписи съдържат 

' ценен материал за руските и сръбските 
езикови наслоения в процеса на преписва-
нето му и за ролята на самите преписи в 
книжовния живот преди всичко на Русия, 
тъй като ръкописната традиция на Симео-
новия сборник е представена само с три 
сръбски преписа. Те разкриват и старите 
българо-руски и българо-сръбски култур-
ни връзки. По своя енциклопедичен ха
рактер Симеоновият сборник предлага ма-
териали за мястото на научното познание 
в живота на българи, руси, сърби през 
Средновековието. 

Богатата проблематика на Симеоновия 
сборник определя и трайния интерес сред 
палеославистите и византолозите към тази 
книга. За това свидетелствуват не само 
многобройните изследвания, посветени на 
Симеоновия сборник и неговите преписи, 

но и наличието на две фототипии издания 
на Светославовия препис от 1073 г. Лип-
сваше обаче цялостно наборно издание, 
което би улеснило още повече бъдещите 
проучвания. Отговор на тази необходимост 
е монографията „Симеонов сборник (по 
Светославовия препис от 1073 г.). Т. 1. 
Изследвания и текст". Подготовката на 
монографията е осъществена под общото 
ръководство на акад. П. Динеков от Ези-
ково-текстологичната лаборатория с ръ-
ководител проф. Румяна Павлова към 
Факултета по славянски филологии при 
СУ „Св. Климент Охридски" и съе съдей-
ствието на Кирило-Методиевския научен 
център при БАН. Нейното отпечатване 
на подходящо полиграфично равнище е 
извършено в Издателството на БАН. 
Авторският колектив е подготвил тритом-
на монография. В първия, отпечатан през 
1991 г., том се съдържат наборно издание 
на текста по най-ранния му препис и увод-
на част, включваща осем студии, посве
тени на централни проблеми на Симео
новия сборник. Вторият том ще съдържа 
речник на словоформите, изработен в 
Езиково-текстологичната лаборатория, а 
третият том — гръцкия текст, разчетен и 
коментиран въз основа на четири гръцки 
ръкописа от Петя Янева. Добра идея са 
има ли а вторите да снабдят всяка студия с 
резюме на руски и английски език. Така 
резултатите от изследванията ще станат 
достъпни за много по-широк кръг читатели. 

Встъпителната студия „Културно-ис-
торическото значение на Симеоновия сбор
ник" от акад. П. Д и н е к о в има осново-
полагащ характер. В нея е представена в 
обобщен вид цялостната проблематика на 
този сборник: ролята му за обогатяване 
на книжовния и научния живот в Бълга
рия през Средновековието; проникването 
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на книгата в руската и сръбската книж-
нина и въздействието й върху нея; визан-
тийската традиция в старобългарската 
книжнина; приносът на цар Симеон и 
Йоан Екзарх за превода на сборника; 
съставът и художественото оформяне на 
книгата. 

В студията „Симеоновият сборник като 
литературен паметник" Кл. И в а н о -
в а определя жанра на сборника като ан
тология с постоянно ядро и вариращи до-
пълнителни части. С вещина авторката 
проследява формирането на византийския 
сборник, използуван при превода на Си-
меоновия сборник. Кл. Иванова гриж-
ливо анализира неговата тематика и пред-
пазначението на старобългарския му пре-
вод. 

В студията „Поява и разпространение 
на Симеоновия сборник" К· К у е в дава 
археографска характеристика на препи-
сите на сборника. Опитният познавач на 
на славянското ръкописно наследство про
следява историята на сборника — въз-
никване, съхраняване, пренасяне, откри-
ване, съвременно местонахождение на пре-
писите. Особено ценна част на студията е 
описът на откритите досега преписи — 
24 руски и 3 сръбски, разкриващи попу-
лярността на Симеоновия сборник в сла-
вянските страни. Всеки препис е пред-
ставен с подробна археографска харак
теристика. 

В студията „Към палеографската ха
рактеристика на Изборника от 1073 г." 
Ел. К о ц е в а представя описание на 
графическите особености на най-ранния 
препис — Светославовия изборник от 1073 г. 
Със забележителна ерудиция авторката 
анализира материала в съпоставка с 18 
стари славянски ръкописа, 4 старобъл-
гарски надписа и 10 византийски ръко
писа по оригинали или микрофилми. Съ-
поставителният анализ дава възможност 
на прозорливата изследователка да на-
прави съществени изводи за предисторията 
на Светославовия препис. По размера на 
текстовата колонка в преписа от 1073 г. 
Ел. Коцева установява, че руските пре-
писвачи при преписването са преустроили 
структурата на текстовата колонка, вели-
чината на буквите и обема на книгата. Съ-
поставяйки данните от Светославовия пре
пис с данните от Хилендарския препис, 
авторката прави добре мотивиран опит за 
реконструкция на първоначалния старо-
български ръкопис. Той е бил двутомна 
книга. Първият том е имал предисловие и 
приписка. Вторият том е бил транслитери-
ран от глаголически апограф, редактиран, 
допълнен и в края снабден с приписка-
послесловие. Той е бил преведен преди 
първия том. Протографът на руските пре-
писвачи навярно е бил старобългарски 
препис от времето на цар Петър (927— 
969). 

В студията „Украсата на Светославо
вия изборник от 1073 г." Л. М а в р о -
д и н о в а обстойно анализира орнамен-
тиката на Светославовия препис: миниа-
тюри, заставки, концовки, инициали, изо
бражения на зодиакалните знаци. Автор
ката поставя на обсъждане дискусионния 
въпрос за източниците на тази украса. 
Широката ерудиция на Л. Мавродинова 
и позволява да открие подходящи паралели 
в украсата на византийските ръкописи и 
стенописи от VIII — IX в. Тези материали 
убедително подкрепят нейните изводи, 
че образците на украсата на Светославовия 
препис трябва да се търсят в художестве
ното оформление на старобългарския пър-
вообраз, а то от своя страна се опира на 
по-стари византийски образци. Л. Мав
родинова констатира, че орнаментиката в 
началото на II част е по-архаична от укра
сата в началото на I част. Авторката иден-
тифицира по-пълно изобразените лица в 
четирите миниатюри на цяла страница. Тя 
определя, че това са участници в ранните 
църковни събори — III Ефески, II Кон
стантинополем, I Никейски и IV Халки-
донски. Към студията са приложени образ
ци от украсата на Светославовия избор
ник и паралели от византийски ръкописи, 
мозаични стенни изображения, църковни 
утвари,илюстриращи изводите на авторката. 

В студията „Правописът на Светославовия 
изборник от 1073 г. и неговите старобългар
ски успоредици" ерудираната палеославистка 
Б. В е л ч е в а е установила наличие на 6 
части с различен правопис и на 5 препис-
вачи с различен почерк, стремящи се да 
пишат по еднакви правила, но без да спо-
лучат напълно в това отношение. Автор
ката показва, че общите правописни чер
ти на ръкописа разкриват връзка, от една 
страна, с древноруските ръкописи от XI в. 
от Киев и околните манастири и, от друга 
страна, със старобългарските ръкописи 
от X в. Задълбочената разработка дава 
възможност на Б. Велчева да обоснове 
съответни изводи. Правописните разли
чия в Светославовия изборник от 1073 г. 
са отражение на старобългарското много
образие от правописни школи. Първите 
киевски книжовници са познавали добре 
писмената практика на различните старо
български школи през различии периоди. 
Те свободно са допускали особености от 
родния си език в приетите правописни сис-
теми и така са формирали древноруския 
правопис. 

В студията „Източнославянски езикови 
особености в Изборника от 1073 г." Р. 
П а в л о в а поставя проблема за двата 
основни езикови пласта в този паметник: 
съхранената първоначална старобългар-
ска основа и вторичните източнославян
ски езикови наслоения. Опитна специалист
ка в облаетта на историята на руския език, 
авторката е определила механизма, който 
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обуславя наличието на двата пласта. От 
една страна, стрсмежът на източнославян-
скитс книжовници да преписват буквално 
допринася значително да се съхрани старо-
българската езикова основа. От друга 
страна, особеностите на руския езиков 
пласт се обуславят от 2 основни фактора — 
църковното произношение, което опреде
ли писмената норма на фонетично равни-
ще, и изючнославянската говорна среда, 
от която проникват народни фонетични 
и морфологични черти. Р. Павлова мно
го прецизно разграничава последователно 
прокараните русизми, конто отразяват 
формиращята се източнославянска книжов-
на норма, от непоследователно прокараните 
русизми, конто са резултат от случайни 
отклонения от старобългарската книжов-
на норма. В резултат от задълбочения 
анализ Р. Павлова добавя нов материал 
за историята на руския книжовен език и 
предлага убедително обяснение за проне
сите на русификация на старобългарски-
те текстове в Руси я. 

В студията „Старобългарският кни
жовен език в Симеоновия сборник по 
преписа от 1073 г." А. М и н ч е в а ве-
що обсъжда няколко основни въпроса на 
книжовния старобългарски език според 
данните от Светославовия препис на Си
меоновия сборник. Отделно се разглежда 
въпросът за езика на Похвалата за цар 
Симеон поради изказаните спорни мне
ния. В съпоставка с езика на Йоан Ек-
зарх (по „Шестоднева" и „Богословието") 
авторката установява, че езиково Пох
валата е много тясно свързана с преслав-
ската книжнина, че преславският езиков 
пласт в творбата е изконен и че е възмож-
но предположението за авторство на Йоан 
Екзарх. А. Минчева анализира общите 
за целия Изборник граматични особености 
и установява, че те са типично старобъл
гарски с характерните черти на преслав-
ската книжовна норма. В съпоставка с 
лексиката на „Шестоднева" и „Богословие
то" авторката доказва убедително връз-
ката на лексиката от Изборника с лекси-
калните книжовни норми на преслав-
ската книжнина. В конспективна форма 
А. Минчева определя основните превода-
чески решения в Изборника и с материал 
подкрепя изводите, че преводът е добър, 
точен, на места свободен. Авторката раз-
крива, че преводът на Симеоновия сбор
ник се основава на Кирило-Методиевата 

традиция. 
Всички студии са изработени от еру-

дирани специалиста със забележително 
умение. Те значително обогатяват позна-
нията по основните проблеми на Симео
новия сборник и неговия Светославов пре
пис от 1073 г. Всеки бъдещ изследовател 
на различии въпроси от този текст ще мо-
же да се опре на цялостните основни поз
нания, получени от студиите. Но значе-
нието на проведените проучвания съвсем 
не се ограничава с този кръг въпроси. 
Студиите съдържат сериозни научни при
носи във важни области от палеославис-
тиката: книжовния старобългарски език 
и книжовния източнославянски език, пре-
славската книжнина, проблемите на пре-
вода, разпространението на сборниците и 
съставящите ги произведения, кирилска-
та палеография и археография, украсата 
на славянските ръкописи. 

Библиографията от 186 заглавия (до 
1988г. вкл.), съставена от В. Христова, 
е извънредно полезно допълнение към мо-
нографията. 

Текстът на Симеоновия сборник по 
Светославовия препис от 1073 г. е подгот-
вен от Р. Павлова, Цв. Ралева, Ц. Лосе
ва и е редактиран от А. Минчева и Р. Пав
лова. Съпоставките с гръцкия текст са 
направени от П. Янева. В обяснителните 
бележки накратко са изложени правилата 
за предаване на текста в наборното из
дание. Текстът е представен страница по 
страница, колонка по колонка, ред по ред 
според ръкописа. Запазени са автентитна-
та пунктуация и наличните главни букви. 
Така максимално се съхраняват особено
стите на ръкописа и се запазва автентич-
ността на материала. Под линия в съпос
тавка с гръцкия текст се коментират неясни 
места или преводачески неточности; озна-
чават се глосите и пропуските в текста. 
Текстът е предаден много прецизно и ще 
представлява надежден извор за различии 
изследвания — текстологични, езиковед-
ски, литературоведски. 

Книгата „Симеонов сборник (по Свето
славовия препис от 1073 г.). 1" предлага 
за всестранни проучвания текст с трудно 
оценимо богатство от сведения и 8 студии 
със съществени научни приноси в областта 
на палеославистиката. Необходимо е по-
скорошното отпечатване на том II — 
„Речник на словоформите", и том III — 
„Гръцки извори на Симеоновия сборник". 
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