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ЕЛЕНА КОЦЕВА НА СЕДНМДЕСЕТ ГОДИНИ 

Изкушените в тайните на миналото знаят, 
че този, който се стреми към подредбата 
на един изгубен свят, трябва да ирекоси 
пределите на емпириката, за да навлезе в 
дебрите на херменевтиката. В самотата на 
научното дирене вески търси брод, за да 
премине тази трудна граница. И малцина 
имат смелоетта да градят мостове, по 
конто да превеждат и другите: съе сво-
бодата на погледа, който намира парчета 
от изгубената мозаика и ги свързва в пъс-
тър калейдоскоп; с обичта, която кара 
един отминал свят да оживее; съе смире-
нието на онзи, който е поел отговорноегта 
да бъде учител; съе смелоетта на дръзкия, 
който поставя въпроси; с мъдростта на 
тълкуващия с коректност към факта, към 
миналото и към другия, който също се 
опитва да разчете съвремието си като от-
правя поглед назад към оцелелите знаци 
и изгубените кодове. 

Много от тези достоинства може да бъ-
дат определени като присъщи на Елена 
Коцева. Тя е учен, който често пречупва 
клишетата, за да предложи своите дъл-
боко иромислени изеледвания. Повечето 
от тях са по методология, която бихме 
назовали „интердисциплинарна". Приела 
този естествен за медиевистиката подход, 
тя го следва през дългогодишния си път в 
науката и излага добитото познание еру-
дирано, естествено и с лекота. 

Е. Коцева е родена на 16 август 1936 г. в 
София. Завършва Шесто средно смесено 
училище (бивша Трета прогимназия 
„Граф Игнатиев") през 1954 г. и е приета 

като медалист в специалност геохимия в 
Геолого-географския факултет на Софий-
ския университет „Св. Климент Охрид-
ски". След шест семестъра и с много до-
бър успех, през 1956 г. се премества доб-
роволно в специалноетта българска фило
логия във Факултета по славянски фило
логии на същия университет, където ней-
ни съетуденти са Стефан Кожухаров, Ми
хаил Василев, Божидар Райков, Ани Гер-
гова, Снежана Гогова, Живка Икономова, 
Никола Георгиев. Сред любимите и пре
подаватели са професорите Кирил Мир-
чев, Стойко Стоиков, Иван Леков, Лозан 
Ницолов, Георги Германов. Важно зна
чение за нейния последвал професионален 
избор и път в науката е участието й в кръ-
жока по стара българска и възрожденска 
литература, ръководен от проф. Петър 
Динеков, под чието настойничество на-
писва дипломната си работа върху „Шест-
надесетте слова на Григорий Богослов". 
След дипломирането си през 1961 г. 
учителства в техникум „Никола Вапца-
ров", гр. Банско, и междувременно е прие
та за редовен аспирант на Катедрата по 
стара българска литература на Софийския 
университет. Разработва дисертация на 
тема „Към палеографските особености на 
писмените паметници от Търновската 
школа XIII и XIV век" (защитена през 1976 
г.), отново под научното ръководство на 
проф. Динеков. 

От 1963 до 1970 г. е специалист във 
Филиала за старобългарско изкуство на 
Националната художествена галерия към 
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храм-паметник „Александър Невски", 
след което започва работа в Института 
по изкуствозиание към БАН, първона-
чално като специалист, от 1976 г. - като 
научен сътрудник, а от 1984 г. и като стар-
ши научен сътрудник. През 1990 г. постъп-
ва в Кирило-Методиевския научен център 
към БАН, където работа до 2000 г. 

Е. Коцева специализира и работи в на-
учните библиотеки в Москва (1970 г.), 
Санкт Петербург (1976 г.), Ватикана (1985 
г.), Вилнюс (1985 г.) и в Университета в 
Амстердам (1985 г.). 

Още в началото на своята научна ка-
риера съчетава работата си на изследо-
вател с преподавателска дейност. Тя е лек
тор по стара българска литература и сла-
вянска палеография в Шуменския универ
ситет „Св. Константин Преславски" 
(1970-1980), в Националната гимназия за 
древни езици и култури „Св. Константин-
Кирил Философ" в София (1981-1984) и в 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски", където е хоноруван препода-
вател от 1985 г. до днес. Ръководител е на 
повече от 13 дипломанта в областта на 
средновековната българска култура и кон-
султант по славянска палеография на мно
жество чуждестранни студенти от Хо-
ландия, Германия, Гърция и др. 

Е. Коцева е член на научния съвет на 
Кирило-Методиевския научен център към 
БАН (1990-2000), участва в работата на ка-
тедрените съвети на Центъра „Преславска 
книжовна школа" към Шуменския уни
верситет (1977-1985) и на Катедрата по ки-
рилометодиевистика в Софийския уни
верситет (от 1985 г. досега). Тя също така 
активно работи в комисията към Нацио-
налния църковен историко-археологиче-
ски музей при Светия синод на Българ-
ската православна църква (1987-1988) и в 
Археографската комисия на Народната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий" 
(от 1977 г. досега). В тази своя дейност е 
ценена заради широтата на познанията, 
критичния поглед и колегиалната етич-
ност. 

Научните интереси на Е. Коцева са в 
областта на славянската палеография, дип
ломатика, кодикология, ръкописна украса, 
иконография, история на литературата и 

изкуството, на религията, на литургията и 
църковния календар, на християнството и 
народната култура. 

Автор е на повече от 40 научни публи
кации, в които е представен широк кръг 
от теми и са поставени за обсъждане мно
жество логично обосноваии хипотези, раз-
искващи разнообразии аспскти от исто-
рията на българската срсдновековна кни-
жовност, изкуство и култура. Характерен 
за нейната работа е многоаспсктният под
ход към изследваните явления и тълкува-
нето им в широк исторически и културен 
контекст. 

В своите нърви публикации, в които об-
народва и коментира епиграфски мате
риал от църковни стенописи1, тя подчер-
тава значението на надписите като допъл-
нителна характеристика на живописта. 
Като използва съпоставителен анализ с да-
тирани български и гръцки паметници на 
изкуството, епиграфиката и ръкописната 
книга и като привлича езиков и истори
чески материал, тя прави своите първи 
приноси с убедително прецизиране на да-
тирането и с опит за идентификация на 
споменати в надписите исторически лица 
и събития. 

Подобен комплексен подход е прило
жен и при тълкуването на колофони и дру-
ги приписки към известии в науката сла
вянски ръкописи. Чрез детайлна характе
ристика на писмото и оформлението на 
книгата, на особеностите на нейното съ-
държание и състав, тълкувани в истори
чески и културен контекст, тя анализира 
лаконичните данни от маргиналните текс-
тове и доизгражда убедително образите 

1 Никои особсности на надписите в църк-
вата „Св. Богородица" в с. Долна Каменица. 
- Изв. Инст. изкуствозиание, 14, 1970, 233-
249; Надписи към стенописите в параклиса 
на Хрельовата кула, Рилски манастир. - Му
зеи и паметници на културата, 11, 1970, № 2, 
11-16; Коментар към надписите [на стено
писите в Сеславската църква]. - В: К а м е-
н о в а, Д. Сеславската църква. С, 1977, 124-
127; Надписи към стенописите в Искрецката 
манастирска църква. - В: К а м с н о в а, Д. 
Живописта в църквата на Искрецкия мана
стир. С, 1984, 150-154. 
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на кпижопнмци и ку.тгурни мсцснати като 
Пръвослав, нреписал по порька на ло-
готет Мито сборника със Шссгпадесет 
слопа на Григорий Богослов (ок. I 360 г.):, 
Владислав Граматик. когото илсптифи-
цира като автор на музикалните приписки 
вьрху Македонским глаголически лист1, 
кннжовника от кръга на Патриарх Евти-
мий Търновски поп Герасим. 

Заслуга на Е. Конева е фоютиппото из
дание на наиравемия от поп Герасим през 
80-те години на XIV в. т.нар. Софийски 
прение на Евгимиевия служебник4. В нз-
следването кьм кзданнето са анализирани 
оформлепиего на ръкописа и негоннит 
c"i>c та в в съпоставителен план с други па-
метници от епохата, при което с гтодчер-
тано значенисто му на важен спидетел за 
историята па литургиара, формиран по 
премсто и с участието на Патриарх Ев-
тимии. Издапието се появява като резуд-
таг на дългогодишниге и проучвапня иърху 
търновската кннжовна традиция от 
XIV в. и нейното разпрос гранение5, как го 
и паспециалпия й интерескъм дейпоетта 
на поп Герасим. Осмен потвърденото въз 
основа на сравнителен палеографски ана
лиз Герасимово авторство на премией в 
кръгот важни по своего съдьржаппе ръ-
кописи, сред конто са частга с „Догмати
ческого всеоръжие" на Евтимий Зигавин 
в т.нар. Олсскн сборник, втората част на 
Палаузовия прение на Бориловия синодик 

- Приписка 1350/1360 гг. н сборнике Пры-
вослаиа (Рукопись времени Иоанна Алек
сандра и Иоанна Шишмана. хранящийся в 
Софийской Народной библиотеке им. Кирил
ла и Мефодия). - Hyzaniinobulgariea. 6. 1980. 
247-258. 

■1 Рилски музнкални приписки от XV в, -
Бьлгареко музикознаннс, 7, ЮКЗ. № 2, 3-44 
(с Е. Тончева). 

J Евп импев служебник. Софийски прение от 
80-ге години на XIV в. С, 1985. 

i Лигургичееките проводи на Патриарх Ев
тимий в рькопиенп нреписи и в печатни из
дания (края на XIV - началото на XV111 в). -
В: Пърни международен конгрсс но бьлга-
ристнка. 23 май - 3 юни 1981. Докладп. Б'вл-
гарската литература и световният литсрату-
реп пронес. Т. 2. В^иарекага литература в ев
ропейски и свеговен контекст. С, 19КЗ. 32—ЗК. 

и части от Зографския сборник, съдържан 
произведения на Патриарх Евтимий. при 
нос на Е. Конева е изеледването на г.пар 
а пауката .лгопгерасимово писмо". *П 
описва сполучлнио иеговою развитие г 
го характеризира и сравнение свнзантий-
еката традиция, определяйкц го като ви-
зантинизиран полуустав или кирилска 
трансформация на алсксандрийското пис
мо'1. 

Въпроситеза развоя на бвлгарската ки-
рилица и неннитсразновидности заемат 
важно място в научпите дирсния па Е. Ко
нева и са раз! ледани в порелица от пуб
ликации, конто в много отношения мога г 
да бъдат опредслени като основопола-
г а т н за лзучавапс па историята на ръко-
писната книга в Българня. Същестнсн неин 
принос в облаетта па историята на сла
вянскою писмо и книга с разрабо гването 
и посдедоиателною прилагане на м е т 
лика, основана върху класическиге гру-
дове по славянска, гръцка и латинска па
леография. 

Задължитслен елемент в нейния подход 
с сраинителпият синхронен и лиахронсн 
анализ с гръцки, латински н глаголически 
образин в контекста на приетия контипуи-
тет: гръцко писмо - глаголица - кирилица, 
харак геризиращ появата на второю сла-
вянско писмо и неговите разновидности. 
Характсрисгиката исъпоставката на на-
леографски особепоел и Е. Коцева осыце-
ствяна чрез прилагане на мегричен и чес-
тотен анализ за описване и сравняванс. от 
одна страна, на графемаза. описана чрез 
модул (ширина и височина на буквата). 
резура (междубуквено разегояпие) и въ-
иелепотоот пен като релевантен показател 
„буквепо поле"(площта па буквата плюс 
расстояния га отляао и отдясно), доггъл-
нени с описание на кинематиката (движе
ние на перого) и дуктуса (наклон на пис-
мото); и от друга страна, на графичння 
ред и текстовата колона, к а ю се взема 
прелвид зависимоетта между линирането 

* Александрпйско-пош ераенмово писмо 
в бьлгарски ръкоппси от вюраю половина 
на XIV в. - С чаробьлгарска литература. 1. 
1971. 369-401. 
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и графичния облик на ръкописната стра
ница. Съществено място в нейните тру-
дове, като елемент от анализирането на 
палеографските отлики, заема и опреде-
лянето на шрифтовите комплекти за гра
фического оформяне и функционалното 
членение на текста. Значимостта на т.нар. 
от нея „сигнални шрифтове" е потърсена 
в носената от тях допълнителна инфор
мация за връзката между преписа и него-
вия образец, в качеството им на устойчи
во място, където се проявяват архаизира-
щите и иновационните явления. Графич-
ният облик на ръкописната книга е ана-
лизиран от Е. Коцева като резултат от сло
жен процес на разполагане на актуален за 
конкретен исторически момент текст вър-
ху ръкописния лист и оформянето му чрез 
следване на образци - византийски кодек-
си, глаголически или кирилски подложки. 
Съвкупността от белези, конто свидетел-
стват за наличието на промяна в графи-
ческия облик, Е. Коцева сполучливо на-
рича „графическа редакция". С този тер
мин тя обозначава най-общо описването, 
датирането и локализирането на видовете 
писмо и други графически означения в 
текста, както и атрибутивната стойност на 
украсата, разбирана като съвкупност от де-
коративни шрифтове: големи, средни, 
малки инициали и заглавно писмо; зас
тавки, маргиналии указатели, завършеци 
и миниатюри. 

Този новаторски за българската палео
графия подход в изследването на ръко
писната украса и нейните елементи, като 
носещи датиращи и локализиращи беле
зи, се допълва от разглеждането й като 
част от съдържанието на ръкописа, което 
открива възможността за анализ на отно-
шението между образ и текст, за тълкуване 
на алегоричната и символна същност на 
украсеното писано слово. 

В този смисъл, като следва една от ос-
новните задачи на палеографията - да да-
тира и локализира писмени паметници въз 
основа на съвкупност от белези, тя съче-
тава морфологичния анализ на графиката 
с данните от лингвистично, текстологи-
ческо, литургическо и изобщо културно-
историческо естество. 

Резултатите от прилагането на тази ме
тодика са отразени както в обобщаващите 
й студии, така и в изследванията, посветени 
на конкретни ръкописи или частни проб-
леми. Програмно значение за проучването 
на произхода на кирилското писмо има 
докладът й от Втория конгрес по бълга-
ристика7, с който на разискване се поставя 
направеното от нея сравнение между да-
тирани византийски ръкописи и ранните 
кирилски паметници. Подчертано е зна-
чението не само на сравняването на от
деляйте графеми, но и на съпоставката на 
ръкописните формати и типа линиране, 
на броя на съкратените думи и лигатури 
и на композирането на текстовата колона. 
Резултатността на подобен подход е 
илюстрирана чрез сравнително проучване 
на компактността на писмото в ръкопис 
Vat.gr.2059 и Супрасълския сборник, който 
в своите трудове Е. Коцева, подобно на 
други изследователи - като В. Мавро-
динова, Ст. Кожухаров, Кл. Иванова, от
пася към последните две десетилетия на 
X в. Наблюденията върху ранните кирил
ски паметници,сравнени с предходните 
и съвременните им византийски и латин
ски образци, и дават основание за извода, 
че кирилицата се основава на гръцкия 
маюскул от типа ogilave и Hturgique и на 
латинския унциал от VIII-X в. 

В други нейни публикации8 особе-
ностите на кирилските ръкописи от X-
XIII в. са разгледани подробно чрез кон
кретни примери за копиране на визан
тийски образци и влияние на глаголически 
протографи. Тя обръща специално вни-

7 Съпоставка на византийски (VUI-X в.) с 
най-ранни кирилски ръкописи. - Във: Втори 
международен конгрес по българистика. 
Симпозиум по кирилометодиевистика. С, 
1989, 283-290. 

8 Към въпроса за палеографските особе-
ности на кирилските ръкописи от Х-ХШ в. 
-Помощни исторически дисциплини, 3,1981, 
68-93; Към въпроса за палеографските осо-
бености на кирилските ръкописи от Х-ХШ 
в. - В: Литературознание и фолклористика. В 
мест на 70-годишнината на акад. Петър Ди-
неков. С, 1983, 187-192. 
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мание на техническите правила за изгот-
вяне на кодекса (формат, линиране), като 
определящи избора на стила писмо и 
оформяне на колон-текста, както и на зна-
чението на релевантните позиции, т.е. 
местата с най-голяма устойчивост и да-
тираща стойност - заглавия, инициали и 
други графически елементи за членение 
на текста и неговото разполагане върху 
полето на ръкописния лист. Изтъква се 
възможността чрез прилагането на този 
подход да бъдат очертани по-точно фор-
мите и историческите граници,в конто 
по образец на византийското унциално 
писмо от IX-X в. се осъществява форми-
рането и утвърждаването на кирилицата 
като единна и завършена графична сис
тема. 

Особено внимание изследователката 
отделя на сравняването на еднотипни по 
съдържание славянски и гръцки текстове: 
псалтири, евангелия, апостоли, сборници 
със слова на църковните отци и др., при 
което ясно се очертава двоякото подра
жание на византийските образци. Според 
нея то се изразява, от една страна, в след-
ване на византийските норми за подгот-
вяне на кодекса в зависимост от неговото 
съдържание, и от друга, в членение на 
текста по подражание на византийската 
традиция, характерно за паметниците, 
близки до епохата на Кирил и Методий, 
което обаче при разколебаване в по-късен 
период води до прекомпозиране на текста 
върху ръкописната страница. Като при
мер за този вид графическа редакция ав-
торката привежда разликите в графиче-
ските особености на ранните глаголи
чески и кирилски псалтири. 

Обобщаващото палеографско изследва-
не на Е. Коцева върху развитието на бъл-
гарската кирилица през XIV-XV в.9 е ос-
новополагащо, поради големия обем на 
проучения материал, последователно при-
ложената методика, изводите и насоките 
за по-нататъшни изследвания. Графиче
ского разнообразие на писмото от раз-

9 Развитие на българското кирилско писмо 
през XIV-XV в. - В: Славянска палеография 
и дипломатика. Т. 2. С, 1985, 23-48. 

глеждания период тя представя въз основа 
на сравнителен палеографски анализ на 
близо 90 ръкописа от времето на втория 
златен век в развитието на българската 
книжнина и предхождащата го епоха, съ-
поставени в рамките на групите от едно
типни книги. В изследването са предло-
жени дефиниции на различните типове ки
рилица (нисък устав с отделни византи-
низирани букви, нисък устав с полууставни 
и византинизирани варианти, стар висок 
устав, нов висок устав, византинизиран по
луустав от вида на попгерасимовото пис
мо) и класификация на изследваните па-
метници. Наред с използваната методика 
за палеографски анализ за дискусия са 
представени важни изводи за развитието 
на българското кирилско писмо, като не-
говия уставен характер - от висок или ни
сък тип, и модифицирането му до различии 
полууставни и бързописни варианти в за
висимост от степента на геометризация и 
византинизация. 

Естествено допълнение към проучва-
нията й върху ръкописното писмо при 
приетия от Е. Коцева многоаспектен под
ход за интерпретиране на особеностите 
на старата българска книга са обобщава-
щите й изследвания върху ръкописната ук-
раса10. Разглеждането на декоративната 
система като един от организиращите 
елементи на ръкописа наред с техниче
ските прийоми за изготвяне на кодекса, 
типа писмо и спецификите в съдържа-
нието на текста позволява наблюдения 
върху функционалните характеристики на 
декоративните елементи. Подходът дава 
надеждна основа и насоки за определяне 
на национално специфичните, датиращи 
и локализиращи белези на украсата и из
води за разпространението и особено
стите на различните стилове, за естети-

10 За художественото оформяване на ста
рата българска книга (Черепишко евангелие 
от 1616 г.). - Проблеми на изкуството, 3,1970, 
№ 2, 52-57; Елементи на украсата в ръкопис
ната книга. - Изкуство, 26, 1976, № 9, 30-37; 
Украсата на българските ръкописи през XV-
XVII век. - В: Традиция и нови черти в бъл
гарското изкуство. С, 1976, 68-80. 

73 



ческите тенденции в комбинирането на 
геометричните, флоралните, тератологич-
ните, зооморфните и антропоморфните 
мотиви, за зависимостта между стила на 
писмото на основния текст и орнаменти-
ката в историята на декорацията на бъл-
гарските ръкописи от X до XVII в. Важни 
в методичсско отношение са и поставените 
въпроси за проучването и систематизи-
рането на художествените норми, за тра-
дицията и приемствеността в художест-
веното оформление на книгата, за съот-
ношението на жанровете на миниатюрата, 
иконата и монументалната живопис. 

Друга насока в изследването на украсата 
на средновековната българска книга в тру-
довете на Е. Коцева, определена от раз-
бирането за религиозния характер на из-
куството през този период, е анализирането 
на образната и символна природа на гра-
фиката, търсенето на връзката между сло
весно и графическо (буквено и украсител-
но) изобразяване на словото. Тя поставя 
и акцент върху проучването на отноше-
нието между текст и образ, като се стреми 
да разкрие функцията на декорацията да 
организира текста и да „изгражда" книгата 
като сакрално пространство. Този подход 
Е. Коцева обосновава на базата на па-
метници като Лондонското евангелие от 
1356 г., Добрейшовото евангелие, Норовия 
псалтир, Каракалския апостол. Тя изслед-
ва културния пласт, отнасящ се до про-
цеса на създаването на ръкописната книга 
и разкриващ сакрално-знаковото значение 
на буквената и орнаменталната графична 
система, така както е разбирана от самите 
средновековни книжовници". 

" За „украсата". - В: Медиевистика и кул-
турна антропология. С, 1998, 338-348, 522-
525 (част от съвместната публикация К о ц е-
в а, Е., Е. М у С а к о в а, Д. Р а д о с л а в о в а. 
Три статии за украсата на ръкописите. - Пак 
там, 338-375, 522-526); Украсата на Кара
калския апостол. - Във: В намет на П. Дине-
ков. Традиция. Присмственост. Новаторство. 
С, 2001, 112-121; Интерполация в Каракал
ския апостол (Атон, Манастир Каракала № 
239). - В: N-l;cTh аченнкъ НАДЪ вчителс-мь скоимь. 
Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, 
член-кореспондент на БАН и учител С, 2005, 
280-287; Книгата с жива вода. - В: In honorem 

Придържането към разбирането за син-
кретичната природа на средновековните 
изкуства определя интереса на Е. Коцева 
и към други трудни за тълкуване пробле-
ми, свързани с особеностите на графич-
ната система на кирилските ръкописи, и 
появата на някои нейни публикации, пред-
лагащи новаторски по отношение на на-
учната традиция изелсдвания. Пример за 
това е опитът за проучване на графиче-
ските и словесните означения в Рилските 
музикални приписки12 в сравнение с ма
териал от Сказанието за буквите на Кон
стантин Костенечки, Синодика на цар Бо-
рил, Зографския сборник и Зографския 
препис на Евтимиевия служебник. С това 
изеледване на разискване се поставя въз-
можноетта еднаквите за гръцката и за сла-
вянската традиция прозодични и невмени 
знаци да обозначават интонационни про-
мени, свързани съе спецификата на литур-
гическото произношение. Формулират се 
и основни пасоки за изеледване на иден-
тичните интонационни цялости, наречени 
от изеледователката „интонационни кад
ки". Направени са заключения за едновре-
менното словесно и графическо редакти-
ране като белег за промяна на интонацията 
в литургическите текстове, за това, че текс-
товите редакции и преводи обхващат как-
то словесното, така и графического съ-
държание на текста. Към сложната тема 
за функцията на сигналните шрифтове и 
небуквените пунктуационни знаци и сег-
ментацията на средновековните текстове, 
по-специално на химнографските, се от-
насят и предложените за обсъждане дис-
кусионни въпроси, извлечени при внима-
телно проведения детайлен палеографски 
анализ на Загребския Ягичев октоих от 
XIII в.13 

professoris Angelinae Minceva (=Acta palaeo-
slavica, 2). C, 2005, 114-118. 

12 Една възможност за прочит на литсра-
турните текстове въз основа на Рилските му
зикални приписки. - Palaeobulgarica, 11,1987, 
№ 3, 26-40. 

" Палеографски бележки за Загребския Яги
чев октоих. - В: Българи и хървати през веко-
вете. Т. 2. Материали от конференцията, про
ведена в София (20-22 май 2001 г.). С, 2003, 
77-87, I-XVI. 
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Прилагането на графо-лингвистичпия 
сравнителен разбор и акцентирането върху 
спецификите в сегмснтирането на едно-
типни текстове е илюстрирано в изслед-
ването на Е. Коцева върху особеностите 
на съдържанието и текстовото разделение 
на Псалтира14. В него е предложена кла-
сификация на ранните славянски преписи, 
изказано е предположението за преход от 
константинополско към палестинско раз
деление на стиховете през първата поло
вина на XIV в., предхождано от още една 
графическа редакция от ХШ в., при която 
са отстранени следите от глаголическо 
писмо. Един от основните изводи на из-
следването гласи, че графо-лингвистич-
ните и текстологическите промени в псал-
тирния текст са свързани с промени в Ти
пика. 

Историята па Типика е друга важна 
тема, към която Е. Коцева проявява спе
циален интерес. Съставените от нея тези-
си за изнолзване на данните от църковни-
те устави при изследване на славянските 
ръкописи от X-XIV в.15 съдържат важни 
методически насоки за изучаване на ко-
дифицирането на българската книжнина 
в различните етапи от нейното развитие 
и датиране на отразените в паметниците 
преводи и състави съгласно съдържащите 
се в тях литургически указания и църковен 
календар. Формулирани са и ценни наб
людения за рецепцията на различните ти-
пици на българска почва: Студийския, Ус
тава на Теодосий Печерски, Хилендар-
ския, Иерусалимския, Карейския, Такти-
кона на Никон Черногорец, Иерусалим-
ско-Студийския устав и считания от нея 
за най-рано възприет на славянска почва 
Устав на Великата църква. Следите за тази 
първоначална регулираща роля на Устава 
на Великата църква, както и възприема-
нето на пеговите изменения във времето 

м Особенности содержания и подразделе
ния Псалтыри. - ΠΟΛΛΤΛ кънигописьммл, 14-15, 
1985, 39-50. 

15 Церковные уставы и изучение славянских 
рукописей X-XIV вв. Предварительные за
мечания. - ΝοΛλΤδ, КУ,НИГОПИСЫ1Л1Л, 13, 1985, 44-
49. 

изеледователката илюстрира чрез данни 
на литургическите указания, синаксара и 
месецослова в паметници като Асемание-
вото евангелие, Савината книга и Енин-
ския апостол16 или чрез данните за кален-
дара, определил подредбата на сборници, 
като например Супрасълския. В специални 
публикации изеледователката отделя вни
мание и на група ръкописи от ХШ в., сред 
тях на първо място - Апостол № 882 от 
Народната библиотека в София, в конто 
се откриват редки църковни памети, сви-
детелстващи за следването на месецо-
словна типикарска традиция отпреди вто-
рата половина на X в.17 

Освен наблюденията върху класически-
те глаголически и кирилски ръкописни 
паметници от старобългарския и средно-
българския период, изложени в обобща-
ващите и студии върху развитието на бъл-
гарското писмо и ръкописната украса, Е. 
Коцева посвещава нарочни изеледвания 
на отделни ръкописи с важно значение за 
изясняване на ранните етапи от развитието 
на българската ръкописна книга и рецеп
цията на византийската книжнина. Сред 
тях е Изборникът от 1073 г.18 В характе-
ристиката на неговите палеографски осо-
бености като най-ранен кирилски памет-

"' Вж. Особености в календари наЕнинския 
апостол. - Palacobulgarica, 9, 1985, № 1, 104— 
110. 

" Особености в съдържанието на Апостол 
882 от Народната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий" в София. - В: Кирило-Методиев-
ски студии. Кн. 8. С, 1991, 292-319; Цари-
градският месецослов от X век и календари в 
български писмени паметници. - В: Хиляда и 
осемдесет години от смъртта на св. Наум 
Охридски. С, 1993, 214-241; Един уникален 
кирилски ръкопис от сбирката на Народната 
библиотека. Апостол 882. - В: Библиотеката 
- минало и настояще. Юбилеен сборник, по-
светен на 125-годишнината на Народната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий". С, 
2005, 187-195. 

18 Към палеографската характеристика на 
Изборника от 1073 г. - В: Симеонов сборник 
(по Свстославовия прение от 1073 г.). Т. 1. 
Изеледвания и текст. Ред. П. Динеков и др. 
С, 1991, 99-111. 
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пик, изписан в две колони, са подчертани 
традиционните графически черти и ино-
вациите, конто определят графическата 
редакция, проведена от руските кни-
жовници от XI в. при прекомпозирането 
на текстовата колона, наложено от използ-
ваното от тях ново линиране, характерно 
за византийските минускулии ръкописи. В 
съпсставителен анализ със сръбския Хи-
лендарски прение от XIII в. са извлечени 
наблюдения за общото между образците 
на двата ръкописа и е направен опит за 
реконструиране на белезите на архетипа 
на сборника. Сред неговите черти Е. Ко-
цева определя стила на писмото - типич
на стара кирилица, близка до гръцкия 
маюскул от типа ogivale, употребата на 
двойноконтурни и тънки инициали, ха-
рактерни за византийския литургически 
маюскул. Според изеледователката пър-
вообразът на книгата е бил двутомник с 
размери, подобии на тези на други ранни 
ръкописи като например Хилендарските 
листове и Пандектите на Антиох. Резул-
татите от изучаването на графичните и ко-
дикологическите особености на преписа 
от 1073 г., както и съдържанието на от-
делни текстове й позволяват да форму-
лира и добре обосновани изводи, свързани 
с първоначалния съетав и историята на 
композирането на този изклгочителио ва
жен за историята на българската книжнина 
паметник, сред конто е и изводът за по
ранен превод на статиите от втората част 
на сборника. 

Образец за съпосгавително палеограф-
ско изеледване на руски и южнославянски 
преписи, съчстано с данните от историята 
на текстовете, е и проучването на Е. Ко
нева върху най-ранния кирилски сборник 
със слова на Григорий Богослов - сбир-
ката от 13 хомилии на църковния отец в 
руски препис от XI в." Едно от множест-
вото приносни наблюдения върху текста 
на славянския превод на словата на Гри-

" Най-ранният кирилски препис от слова 
на Григорий Богослов. - В: Българско сред-
новековие. Българо-съветски сборник в мест 
на 70-годишнината на проф. Иван Дуйчев. 
С, 1980,240-252. 

горий Богослов, тяхното разпространение 
и подредбата им в различии съетави е ана-
лизът на редакционните промени, напра-
вени от преводача в 10-о слово - „За гра-
добитието", засвидетелствано в най-ран
ния руски препис. Намерените от автор-
ката съкращения и интерполации в срав
нение с гръцкия оригинал са видени като 
съзнателно проведени и отразяващи съв-
ременни на преводача народни вярвания. 
За първи път в това изеледване тя поставя 
въпроса за автоцензурата, т.е. за превода-
ческите критерии, които подчиняват да
леко преводно произведение на актуал-
ноетта. 

Проблемите и спецификата на рецеп-
цията на византийските модели са пред
мет на редица предложени от Е. Коцева 
културологични анализи. В тях факти и яв
ления от историята на българската сред-
новековна книжовност, литература и из-
куство се тълкуват като проява на културни 
механизми, характеризиращи се с проце-
сите на десемантизация и ресемантизация 
при усвояването на различии християнски 
идеи и доктрини, на вътрешнокултурното 
различаване и синтез между християнски 
и дохристиянски вярвания, на отноше-
нието между „високо" („сакрално") и 
„профанно". Такъв характер има цикълът 
от изеледвания върху светителски култове 
- на Пресвета Богородица20, св. ап. Пе-
тър21, св. Марина22. В тях Е. Коцева до-
развива темата за особеяоетите на цър
ковния календар в средновековна Бълга-
рия в хеортологичен аспект, поставяйки ак
цент върху текстовото и иконографското 
обезпечаване на различните празници и 
върху семантичния разбор на библейски 

■° Текстове, „изобразяващи" св. Богородица, 
в славянската книжнина от X-XIV в. - В: 
Българи в Италия и италианци в България. 
С, 1997,247-271. 

21 „Чесни вериги" на св. ап. Петър, памст 
на 16 януари (съобщение). - В: Cultura animi. 
Изеледвания в чест на Анна Николова. С, 
2004, 158-164. 

32 Света Марина Лечителката, 27 юли. - В: 
Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в 
чест на дфн Румяна Павлова. С, 2003, 216— 
244. 
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мотиви, античните „реликти" и фолк-
лорни елемснти. Подобен подход допри-
нася и за приносния характер на нап-
равените от изследова гелката литера турни 
анализи23, част от конто са обединени от 
темата за образа на владетеля'4. 

Ценни наблюдения върху конкретни 
проблеми на старобългарската литература 
и нейното развитие се откриват и в ко-
ментарите към нубликациите й отархео-
графски характер, в конто въвеждането на 
ръкописи в научно обращение е съпро-
водено с оценка на мястото им в ръко-
писпата традиция. Пример за това е об-
зорът върху характера на книжовния про-
цес през XVI-XVII в. и предложсната от 
Е. Коцева хипотеза за възникването на 
т.нар. средногорски превод на архаичен 
книжовеп език на Дамаскин-Студитовия 
сборник „Съкровище1 ' в близост до Бач-
ковския манастир и във връзка с дейността 
на Пловдивската митрополия2 '. 

Редина от публика диите на Е. Коцева 
представят резултатите от участието й в 
множество научни разработки за изуча-
ване и издаване на български среднове-
ковни паметници, на целого на изтъкнати 
книжовници, за изготвяне на енциклопс-
дични справочницн, за изучаване на ис-
торнята на бълг арската култура и нейните 
взаимодействия. 

Темите и проблемите от научното й 
творчество са доразвити и във водените 

25 Житието на св. Василий Нови - литера-
турнн иносказания за митарствата на духа. 
- В: Ренесансът и Бьлгария. С, 1995, 99-117. 

; j Добродетелите на владетеля според жи
тието на Стефан Лазаревич от Константин 
Костснечки. - Старобьлгарска литература, 
25-26, 1991, 150-154; Царска иконография 
или царска идеология? (Естетичсн поглед 
върху образа на владетеля в българската пис-
ыена и не-пиемсна традиция). - В: Медиевис-
тични ракурси. С, 1993, 9-18. 

; ! Славянски ръкописи в библиотеката на 
Пловдивската митрополия. - Старобългар-
ска литература, 15. 1984, 144-160; Два ръ-
кописа от библиотеката на Банковским ма
настир. - Старобьлгарска литература, 18. 
1985, 161-166. 

от нея университетски курсове из облаегга 
на старата българска литература и на теми 
като „Славяпска кирилска палеография", 
„Кирило-Методисвото дело в контекста 
на европейската култура", „Текст и образ 
в славянските ръкописи", „Църковсн ка-
лендар и балкански светителски култове 
през Срсдновековието", „Синодикът на 
цар Борил: основа за метатскст на сред-
новековната българска култура", „Старо-
българската литература и византийско-
славянските литературни връзки в кон
текста на европейската литература ( IX-
XI в.)", „Композиция на графичните еле-
менти в ръкописите", „Раждапето на една 
столица, раждането на една цивилизация: 
Константинопол в културння контекст на 
IV-XI в.". 

Освен обичап университетски препо-
давател и авторитетен учен, на чиито 
научни публикации се позовават много из-
елсдователи у нас и в чужбина, Е. Коцева 
е и от тези оглични иознавачи на култур-
ното наследство, конто са негови ревпост-
ни популяризатор и. Тя с куратор на редица 
изложби, участник в мултимедийния 
проект „Света София"26, автор на експо-
нирани в интернет статии за видни бъл-
гари, на серия от лекции за програма „Зна
ние" на Българското национално радио и 
сценарист на 25 научнопопулярни теле-
визионни филми от поредицата „Църковен 
календар" на Бъл( арската национална те-
левизия. 

От нейните ученици и колеги, с обич и 
благодарност за вълнувапште разкази за 
свидетелите на миналото, за вдъхнатия 
кураж и мъдрите съвети: мл м'лногли. ΛΊΤΓΛ! 

:" The Saint Sofia Project. A Stage in Its Rea
lization and the Prospects for Its Completion. -
In: Computer Processing of Medieval Slavic 
Manuscripts. Proceedings of the First Interna
tional Conference. 24-28 July, Blagocvgrad, Bul
garia. Sofia, 1995, 238-256 (с В. Братанопа, Д. 
Петров). 
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