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Abstract: Electronic Edition of the Slavic Physiologus (Towards the Application of 

Computer-Based Methods in the Humanities) 

The problems and the drawbacks of traditional editions of medieval Slavic texts may be overcome 

considerably by taking advantage of computer-based technologies utilizing databases and by 

publishing them on Internet in the form of electronic editions. There are software solutions that not 

only allow us to access every single copy of a medieval Cyrillic text but also permit us to conveniently 

track the smallest variations between all its copies. By entering the whole information contained in the 

manuscripts into a database we may interpret it in practically unlimited number of combinations that 

suit various objectives and subsequently analyze it at extreme velocity in accordance with diverse 

criteria and parameters preliminary set. By disposing the information on the web we may continuously 

update it and amend it. An effort to such an electronic edition is the new website: Stoykova, Ana. The 

Slavic Physiologus of the Byzantine Recension: Electronic Text Edition and Comparative Study, 2011, 

published at address http://physiologus.proab.info/. 

Когато през 1994 г. излезе дисертацията ми „Физиологът в южнославянските 

литератури“ (Стойкова 1994), мнозина колеги, особено сред лингвистите, ми 

пожелаха да издам и текстовете, въз основа на които беше направено 

изследването. Техният интерес към текстовете на южнославянския Физиолог се 

дължеше на факта, че това са текстове, които до голяма степен отразяват 

езиковата картина на късното българско средновековие в широк обхват – от края 

на ХІV до ХІХ в. Важно е също така, че като нелитургична творба с отворена 

традиция, предполагаща свободно отношение на книжовниците към нейния 

текст, Физиологът е запазен в разнообразни преписи, които позволяват да се 

направят наблюдения върху преводаческата, компилаторската и преписваческата 

дейност на българските и сръбските книжовници в Османския период. 

Същевременно преписите носят текстологическите белези на ръкописните 
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книги, в които са поместени, и хвърлят допълнителна светлина върху 

типологията и характера на популярните през късното балканско средновековие 

сборници с непостоянен състав.
1
 Разбира се, отделни преписи на южно-

славянския Физиолог бяха вече издадени и изследвани – цялостно или в 

разночетения,
2
 а върху някои езикови и лексикални явления, почерпани от 

Физиолога, имаше вече няколко публикации (Мирчев 1955; Христосков & 

Младенов 1957; Мирчев 1958; от по-ново време вж. напр. Младенова 2001:188–

189), които, покрай запазените архаични черти, показваха навлизането на 

народна лексика в книжовния език. 

Оказа се обаче, че да се подготви подобно издание не е лесна задача. 

Проблемите са многобройни и от различен характер, но преди всичко се дължат 

именно на факта, че става дума за небогослужебно съчинение, което не изисква 

строго придържане към оригинала, а допуска редакторската намеса на 

книжовниците; от друга страна то има сложна структура, която предполага 

възможност за подбор и прекомпозиране на отделните съставни части и 

средновековните книжовници са се възползвали от това, за да изразят своите 

редакционни и стилови предпочитания и да оставят свидетелства за 

разнообразните черти на езика и правописа си. В действителност именно 

особеностите, които правят Физиолога интересен обект за изследване, 

превръщат издаването му в трудна задача. Какво всъщност представлява 

произведението, което наричам „южнославянски Физиолог“? 

Физиологът е анонимна творба на християнската учителна литература, малко 

известна днес, но широко разпространена през Средновековието. Изключи-

телната ѝ популярност се дължи на това, че се състои от кратки занимателни 

разкази за различни животни, растения и камъни (броят им варира между 40 и 

48), които са разтълкувани в духа на християнската алегореза. Създаден е, за да 

служи за целите на проповедта сред новопокръстени и да обяснява занимателно 

и нагледно основните догми на християнството. Животните са предимно 

екзотични и фантастични и притежават необикновени свойства, чрез които 

служат като (положителен или отрицателен) пример за човешко поведение. 

Не е сигурно къде и кога е създаден Физиологът – смята се, че е възникнал в 

Александрия, според едни учени през ІІ, а според други – едва в средата на ІІІ 

или дори през ІV в. Написан на гръцки език, много рано той се превежда на 

латински и на множество народностни езици на Запад и на Изток; въз основа на 

Физиолога в Западна Европа след време се развива богатата традиция на 

бестиариите.  

                                                           
1
 За тези сборници вж. преди всичко изследванията на А. Милтенова 1982, както и Милтенова 1980, 1986 

и др.). 
2
 Срв. напр. Новаковић 1879:181–203; Мочульский 1889; Начов 1889–1890; Карнеев 1890: ІІІ–ХVІ; 

Поливка 1892–1896; Ягич 1895; Лавров 1899; Гечев 1938:І–ХІІІ; Сване 1987. Пълен преглед на изданията 

и проучванията върху славянския Физиолог през ХІХ и ХХ в. вж. у Стойкова 1994:25–44. 
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Доста по-късно, през ХІ–ХІІ в., на гръцка почва се появяват две нови 

редакции на тази творба. Едната от тях, която е по-разпространена, е наречена в 

науката „византийска“, за да бъде отличавана от първоначалната, 

„александрийска“ редакция. Другата, датирана към ХІІ в., е псевдоепиграф и е 

позната като „Псевдо-Василиева редакция“. За разлика от първоначалната 

редакция, Византийската и Псевдо-Василиевата редакция не се превеждат в 

Западна Европа.
3
  

Още в началото на Х в. в Цар-Симеонова България се появява първият 

славянски превод на един откъс от Физиолога, интерполиран в сборник с 

поучения (Стойкова 1989). Скоро след това, пак на старобългарски, се превежда 

пълният текст на Александрийската редакция. Днес обаче тя е съхранена само в 

четири пълни руски преписа от ХV–ХVІІ в.
4
 През ХІІІ–ХІV в. е преведена и 

Византийската редакция. В български и сръбски ръкописи, които се датират от 

края на ХІV до началото на ХІХ в., се пазят три превода, направени от три 

независими гръцки версии на текста. Псевдо-Василиевата редакция е позната 

днес в един-единствен славянски (сръбски) препис от ХV в. (издание у 

Александров 1893). 

Предмет на моите проучвания е Византийската редакция на Физиолога, 

разпространена в българската и сръбската средновековна литература, която 

наричам „южнославянски Физиолог“. Още на гръцка почва от нея се развиват 

множество различни преработки и версии, три от които са преведени в различни 

периоди от време вероятно в България. Така всеки от преводите представя 

различна редакция на текста и не само съдържа различен брой слова за животни 

(между 20 и 26), но и различна подредба на словата. В отделните преводи 

словата за едно и също животно понякога имат различно съдържание, а някои 

слова за животни са характерни само за един или друг превод. Така например 

словата за ехидната, горгоната, пеликана, феникса се срещат само в текста на 

първия превод; грипсът, волът и пчелата се срещат само във втория; единствено 

в третия пък са налице словата за славея и щръкокамила. Анализът показа още, 

че в някои от преписите се срещат и слова със смесен текст – контаминация 

между втория и третия превод. Запазените 22 преписа на южнославянския 

Физиолог показват голяма вариативност и по отношение на езика и правописа, а 

някои от тях имат характерни индивидуални разночетения, които се дължат на 

целенасочено редактиране. 

Така очертаната сложна текстологическа картина ме изправи пред необходи-

мостта да потърся адекватен начин за издаване на Физиолога, който да позволи 

да бъдат взети предвид всички негови характеристики. Първоначалният ми 

замисъл, датиращ отпреди повече от 10 години, беше да следвам един от 

                                                           
3
 Гръцките редакции на Физиолога са издадени и изследвани у Сбордоне 1936. 

4
 Преписите са изследвани от А. Карнеев 1890; отделни преписи са издадени у Карнеев 1890; Белоброва 

1981; Ванеева 1996. 
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традиционните начини за издаване на средновековни текстове. Тези 

традиционни начини за издаване най-общо могат да бъдат сведени до два 

основни типа. Първият от тях, чиято цел е изготвянето на тексткритическо 

издание и който се прилага по традиция в западноевропейската едиторска 

практика, предполага (ре)конструкцията на архетип, максимално близък до 

оригинала, към който възхождат запазените преписи на издавания текст, и 

критически апарат, в който се отразяват различията между реконструирания 

текст и съществуващите преписи. Този начин е по принцип неприемлив за 

текстове, които имат отворена традиция и са силно вариативни, какъвто е 

славянският Физиолог от Византийската редакция.  

Другият традиционен начин за издаване предвижда подбирането на реално 

съществуващ препис, който се приема за основен и с който се сравняват всички 

останали преписи, като разликите между тях се отразяват в критическия апарат. 

Този начин е по-подходящ за произведения като Физиолога, чието издаване няма 

за цел реконструкция на загубен при ръкописното предаване текст, а по-скоро се 

стреми да даде възможност за анализ именно на съществуващите преписи като 

източник на информация за рецепцията на творбата и за езиковите, 

правописните и лексикалните явления през късното славянско Средновековие на 

Балканите. 

Тъй като трите превода на Византийската редакция на Физиолога представят 

различен текст, те трябваше, без съмнение, да бъдат представени поотделно, 

като три отделни произведения. Текстологическата работа върху преписите на 

трите превода беше вече извършена в дисертацията ми, така че бях избрала 

съответно трите основни преписа, към които да бъдат направени разночетенията 

по останалите преписи. Така подготвих изданието на част от словата, но 

резултатът беше разочароващ.  

Ще дам един пример с така подготвеното за издаване Слово за орела по 

препис от Втория превод. В него оригиналният текст заема само десет реда, а 

останалата част от изданието (36 реда) заемат разночетенията. Тук предлагам 

една извадка от този пример, която включва само първите три реда и 

разночетенията към тях: 

1
[......................]

2 

есть3 wрель4 цЃрь5 лет¹щиNђ вещемь6. wрель7 добрэ есть8 за10 .рЌ. лэU11 безь12 печали живеть13. 
сьстарэв14 се15 охиравэеUђ16 и17 заливает18 се19 оочи20 том¹21 и22 не възможе23 лови U24 себэ25. и 
зависит26 се27 вь28 нбmђн8е29 сиOђн¹30. и31 паднеU32 на33 кротки камень34  
------------------------------------- 
1-2

 Н слоBђ за орль /З слово за wрла цЃра летещиa птицамь Бел Д слово w орла wcђ блTђви / Š .дЌ. 
прич±та w wрл¹у (!) / Г С слово за орла / Е слоBђ за wрла како живеть 3

 Бел Д om. 3-4
 Н З Е С 

wрль еTђ / Š wраль ¬Tђ 5-6
 Н летеща вещь и црь еTђ всеNђ вэщемь лэтающимь / Бел Д летещиN п±тицаN 

црь еTђ / С цЃрь фрька въсаде и вещь еTђ 7-8 
Н Š и живетU / З добреи ¬Tђ / Бел Д С om. / Е добре 10

 



 Ана Стойкова 

Електронно издание на славянския Физиолог… 

85 

Н З Š Е С om. 
11

 Н Г Е С и add. / С гwдин¥ 12-13
 З живеть бес печали / Š om. / С 

без±грижное и живее 14-15
 Н егDа сьстарэет се / З Е и састарав се / Бел Д потwN / Š и сьстара¬т± 

се и / С и состарее с и 16
 Н З Š wхираеть / С захиреят 17

 Н om. 
17-19 

С м¹ 18-19
 Н З заливают 

се 18-21
 Š невиDэти нач±неть wчима 20-21

 Бел Д Е ем¹ wчи / С wчите 21
 Н З Г ем¹ 22

 Н om. 
23

 З 

Е можеть / С може 24
 Н Е хранити 24-25

 Бел Д себэ хранити / С да се храни 
25

 З om. 
26

 З Бел 

Д завиет / Š из±виеть 
26-27

 С зафрькне 28-30
 С висwко гwре по D нб Tђа 29-30

 Н висоту нбTђную / З Е 

висин¹ небнTђую / Бел висинаa нбнTђ¥иa / Š висот¹ 31
 З походить на пороDно блато на вастокь и 

паки add. 
32

 Н З Г Š Е паDеть / Д падуть  / С падне 33-34
 Н на тврьди камени / З на просту 

камену / Бел Д на коренитоN камен8и / Г на кротэ камени / Š на тврьдеN каменJђ / Е на кр¹те 
камен8и / С на врьхь камен¥... 

Както се вижда от примера, практически всяка дума от основния текст трябва да 

има индекс към разночетенията, тъй като на съответното място почти всеки от 

сравняваните преписи показва различие. Това до голяма степен обезсмисля 

сравняването като метод за привеждане на всички преписи към един еталонен 

препис, което е същността на този принцип на издаване. Същевременно, 

независимо от много подробния апарат, в него не са отразени правописните и 

някои езикови особености, характерни за отделни преписи, тъй като на много 

места няколко ръкописа дават едно и също четене, но в различен графичен или 

правописен вариант (напр. 
16

 W дава охиравэе Uђ, а в разночетенията Н З Š дават 

wхираеть. В преписите обаче се срещат следните правописни варианти, които тук 

остават неотразени: Г охиравэеть Š ох8раnть Бел охиравее U Д wхиравееть Е 

wхирэваеть; или 
32

W падне U / Н З Г Š Е па Dеть; остават неотразени вариантите: Г З Е 

падеть Š паDэть Бел паднеть и др.). Друг важен проблем е невъзможността всеки 

отделен препис да се реконструира по разночетенията, т.е. фактът, че 

съвкупността от общите за текста-еталон и за останалите преписи четения, от 

една страна, и разночетенията от един конкретен препис, от друга, н е  

п р е д с т а в л я в а т  н е г о в и я  т е к с т . Така се оказва, че издаването на 

текст от Физиолога по този класически начин – по един основен препис и 

разночетения към него, позволява единствено да се проследят съществените 

съдържателни и лексикални варианти на текста в отделните преписи, но не дава 

възможност да се правят изводи на езиково и правописно равнище.  

Какви са възможностите да се избегнат тези проблеми? Едната от тях е 

издаването на всички преписи поотделно, за да се съхранят техните 

индивидуални езиково-правописни особености. Такова издание обаче за-

труднява, дори прави невъзможно детайлното сравняване между тях, дори ако те 

се представят в успоредни колони, както обичайно се сравняват малки текстове в 

текстологическите проучвания. Ако се има предвид, че много от словата 

съществуват в 8–12 преписа, сравняването между тях по този начин се превръща 
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в невъзможна задача. Ето защо в своите текстологически проучвания отдавна 

използвам успоредно представяне на преписите, но не в колони, а на редове, така 

че ясно да се виждат разликите от всякакъв характер – и съдържателен, и 

синтактично-морфологичен, и езиково-правописен. Ето един пример: 

W есть wрель цЃрь лет¹щиNђ вещемь.             wрель добрэ есть за .рЌ. лэ U безь печали живеть. 
Г  есть wрель цЃрь летещиN вещеN въсэмь.        wрель добрэ nTђ   за .рЌ. лэ Uђ и без печал¥ живеть. 
Н  wрль еTђ летеща вэщь и цЃрь еTђ всеNђ вэщемь лэтающим. и живеU  .рЌ. лэUђ и бес печали живет. 
З  wрль nTђ цЃрь летещимь вещемь.                        добреи nTђ       .рЌ. лэU живеть бес печали 

Š  wраль nTђ летэщиN вещеN цЃрь и                                    живет  .рЌ. лэU. 
Бел wрель летещиN п±тицаN цЃрь еTђ                                         за .рЌ. лэU бес печали живеU. 
Д    wрель летещиN п±тица N цЃрь еTђ.                                         за .рЌ. лэUђ бес печали живеть. 
Е wрель еTђ цЃрь летещ8иN вещеNь. wрель                    живеть  добре .рЌ. лэта и бес печали живеть 

С wрель есть цЃрь фрька въсаде и вещь е Tђ           и живее .рЌ. гwдин¥ и без±грижное и живее. 

Този начин за представяне на текста обаче заема много място, а и, което е по-

важно, се губи представа за цялостния текст на отделния препис, защото 

неговото възприемане като общ смисъл и съдържание се затруднява.
5
  

Така се оказва, че всеки един от съществуващите начини да се представи текст 

от Физиолога в едно издание има сериозни недостатъци и затова се налага да се 

избира „по-малкото зло“. С други думи, трябваше да се запитам какви биха били 

най-важните изисквания  на потенциалния читател, т.е. кое е по-важно за него: 1) 

да разполага с текста на всеки отделен препис в неговата цялост, но без 

разночетения по другите преписи, или 2) да разполага със сравнение между 

преписите, където всеки препис е представен като един „безкраен“ ред, но без 

поглед върху цялостния му текст? 

Оказа се, че отговорът не може да бъде еднозначен, защото и двете 

изисквания са еднакво важни, и че трябва да се намери начин и двете да бъдат 

изпълнени.
6
 Така стигнах до решението да се опитам да направя електронно 

издание, при това не като записан на CD продукт, който би могъл да се 

                                                           
5
 Паралелно представяне на преписи на едно произведение е направено например в изданието на 

Повесть временных лет на Доналд Островски (D. Ostrowski) (http://hudce7.harvard.edu/~ostrowski/pvl/ 

index.html). То обаче е базирано на pdf-файлове, които репродуцират по-ранно книжно издание, и 

всъщност не съдържа електронен текст.  
6
 Много добро решение на тези проблеми е намерено в електронното издание на най-старите латински 

текстове на Евангелие от Йоан (http://arts-itsee.bham.ac.uk/itseeweb/iohannes/vetuslatina/index.html), което е 

част от дългосрочен проект на Института за текстологични изследвания и електронни издания към 

Факултета по богословие и религия на Университета в Бирмингам (вж. Vetus Latina Iohannes. The Verbum 

Project. The Old Latin Manuscripts of John's Gospel. Edited by P.H. Burton, J. Balserak, H.A.G. Houghton, 

D.C. Parker. September 2007). Тъй като там става дума за библейски текст със затворена традиция и 

минимални вариации, основните изисквания към представянето на текста са свързани предимно с 

кодикологическите и палеографските особености на отделните ръкописи. 

http://hudce7.harvard.edu/~ostrowski/pvl/%20index.html
http://hudce7.harvard.edu/~ostrowski/pvl/%20index.html
http://arts-itsee.bham.ac.uk/itseeweb/iohannes/vetuslatina/index.html
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разпространява подобно на книжно издание, а като интернет сайт.
7
 Интернет 

предоставя практически безкрайно пространство, а съвременните електронни 

технологии предлагат софтуерни решения, които не само елиминират 

проблемите с липсата на унифициран и общоприет старославянски шрифт, но и 

позволяват да се удовлетворят и двете изисквания на потенциалния потребител 

към изданието на средновековен кирилски текст и той да може да работи по 

желание както с всеки отделен негов препис, така и да проследи и най-малките 

различия между отделните преписи. Въвеждането на цялата информация за 

ръкописите в бази данни позволява интерпретирането ѝ в практически 

неограничен брой съчетания, подходящи за всевъзможни цели, както и 

изключително бързото ѝ анализиране в съответствие с предварително зададени 

критерии и параметри. Разполагането на информацията в Интернет я прави не 

само лесно достъпна от всяка точка на света, но и, което е много важно, дава 

възможност за постоянното ѝ обновяване и допълване.  

 

Фиг. 1. Заглавна страница на електронното издание на Физиолога. 

Сайта за славянския Физиолог от Византийската редакция създадохме съвместно 

с Веселин Стойков,
8
 като в началото идеята беше само да направим един 

(електронен) прозорец, където да въведем всички преписи в отделни успоредни 

хоризонтални сегменти, които да фиксират сравняваните текстови единици. 

                                                           
7
 Зададох въпроса на проф. Олга М. Младенова от Университета в Калгари, Канада, и получих и от нея 

този отговор, който ме подтикна да търся възможности за създаване на интернет изданието. Благодаря ѝ 

сърдечно за вдъхновяващите ни разговори и за съпричастието ѝ към работата върху сайта. 
8
 В. Стойков (http://www.vssoft.bg/) е специалист по компютърни технологии, проявяващ интерес и за-

дълбочено разбиране на проблемите от филологически характер, за което му изказвам искрената си 

благодарност.  
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Неусетно този първоначален модел прерасна в база данни, в която въведохме не 

само оригиналните текстове на словата на Физиолога, но и голям брой 

метаданни, информация за самите преписи, за ръкописите, в които са поместени, 

за библиотеките, където се съхраняват, и т.н. След около една година усилена 

работа в Интернет беше публикуван сайтът Славянският Физиолог. Византийска 

редакция: Електронно издание на текста и сравнително изследване в българска 

и англоезична версия (Стойкова 2011). 

Съдържанието на сайта е структурирано в шест основни раздела, оформени в 

падащи менюта в горната част на екрана – „Начало“, „Физиологът“, „Преписи“, 

„Зверове и птици“, „Речници“, „Притурки“.
9
 В раздел „Начало“ се намира 

служебна информация за сайта и автора, страниците за контакти и отзиви, за 

авторските права и техническите изисквания за ползване, поместени са връзки с 

други подобни сайтове и карта на сайта. Тук, в страницата „Галерия“, са 

показани изображения на библиотеките, в които се съхраняват преписите на 

Физиолога, както и средновековните миниатюри на животни и птици, 

използвани в сайта като илюстрации.  

Същинското съдържание на изданието започва от раздела „Физиологът“. 

Страницата „Въведение“ представя накратко литературното произведение 

Физиолог, неговата същност, възникването и историята му, преводите и 

основните редакции, в които се разпространява. Страницата „За сайта“ инфор-

мира потребителя за основните принципи на изданието, за начина на поднасяне 

на материала, препоръчителния начин за цитиране на сайта и др.  

Един от най-важните въпроси, свързан с всяко произведение на средно-

вековната литература, се отнася до ръкописите, в които се поместват неговите 

преписи. Ръкописите, в които се намират преписите на южнославянския 

Физиолог, се пазят в различни книгохранилища. Сведения за тях се намират в 

страница „Ръкописи“, където всеки от тях е описан накратко, без да се представя 

изчерпателна информация, а се дава само неговата обща характеристика и 

основни сведения в четири рубрики: правопис, съдържание, описания и 

изследвания. За улеснение при търсенето данните може да се подреждат по 

няколко начина: 

 по градовете, в които ръкописите се намират; 

 по библиотеките, в които ръкописите се пазят; 

 по сиглите на преписите; 

 по хронология. 

В края на раздел „Физиологът“ може да бъде намерена кратка библиография на 

основните издания и изследвания върху тази средновековна творба. 

Преписите на славянския превод на Византийската редакция на Физиолога се 

отнасят към три различни редакции (три отделни превода на независими гръцки 

                                                           
9
 В английския вариант на сайта съотв. Home, Physiologus, Copies, Beasts and Birds, Lexis, Appendix. 
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версии), а структурата им варира дори в рамките на един и същ превод. Те не 

само съдържат различен брой слова в зависимост от превода, към който 

принадлежат, от степента на съхраненост на ръкописа, в който се намират, и от 

целенасочената редакторска намеса, но тези слова могат да бъдат подредени в 

различни комбинации. Някои преписи пък съдържат контаминирани версии на 

отделни слова. Ето защо сложната им структура е представена в раздел 

„Преписи“, където те са разделени на групи, съответно Първи, Втори и Трети 

превод и Смесени (контаминирани) слова.  

Изданието на оригиналните текстове на славянския Физиолог от 

Византийската редакция, е поместено в раздел „Зверове и птици“. Тъй като 

словата за отделните животни се намират на различно място в преписите или пък 

понякога липсват, за удобство при сравняването преписите са издадени слово по 

слово, а самите слова са подредени по азбучен ред в падащото меню. На 

страницата на всяко слово може да се види изображение на съответното животно 

или птица – миниатюра от средновековен ръкопис, да се научат названията му на 

старобългарски, гръцки и латински език, както и да се прочете кратко описание 

на основните му свойства. По-долу, в рамките на всеки един от трите превода, са 

публикувани оригиналните текстове, които се отнасят към него. Те са 

представени по два начина – сравнени помежду им и в пълен текст, поместени 

като двойки гнезда: 

 

Фиг. 2. Страница от изданието, представяща едно от словата. 

Сравнението на преписите е направено в специален сравнителен прозорец, който 

съдържа всички текстове, представени паралелно един под друг, в хоризонтални 

редове, които могат да бъдат произволно дълги в зависимост от обема на текста. 

Прозорецът позволява преместването на интересуващата ни част от текста в 

зрителното поле. Под славянските преписи, в случаите, когато е налице, е 
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поместен и сравнителен гръцки текст, а предпоследният ред съдържа кратки 

коментари. Най-долният ред на сравнителния прозорец е снабден с номерация, 

която позволява да бъде посочено/цитирано всяко конкретно място от текста 

(напр. без вод¹ : Елен / Втори превод, (препис) Г: 263, вж. Фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Сравнителен прозорец с номерация на последния ред. 

 

Фиг. 4. Едновременно сравняване на слова от различни преводи. 
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Когато текст за един и същ звяр или птица се съдържа в два или и в трите 

превода, сравнителните прозорци могат да бъдат отваряни едновременно и да 

бъдат сравнявани паралелно текстове от различни преводи (Фиг. 4). 

Същевременно всеки отделен препис може да бъде прочетен и в неговия пълен 

текст. Пълните текстове се намират в отделни прозорци, чиито редове са също 

номерирани, за да се улесни точната идентификация на определено място от 

текста (Фиг. 5): 

 

Фиг. 5. Слово от Физиолога в пълен текст. 

Съставът и структурата на самите преписи на Физиолога могат да бъдат 

намерени в раздел „Преписи“, където са систематизирани на няколко страници 

според преводите, които отразяват. Те са подредени азбучно, означени със сигла 

и съкратено название. За всеки препис се дава информация за место-

нахождението му, за състава и основните му особености, привеждат се и данни 

за изследвания и издания на текста му. Към всеки препис има най-малко две 

таблици: едната от тях представя съдържащите се в преписа слова в азбучен ред, 

а втората – тяхната последователност в ръкописа, най-често в сравнение с 

останалите преписи от същия превод. В някои случаи, когато преписът има по-

сложен състав (например когато съдържа два физиолога от различни преводи), 

той е представен с помощта на съответни таблици, които биха помогнали за по-

доброто му възприемане (вж. Фиг. 6).  
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Фиг. 6. Представяне на препис – обща информация и състав. 

В раздела „Преписи“ са публикувани като приложение и две текста, свързани с 

Физиолога, които не се отнасят към Византийската редакция, но са раз-

пространени в южнославянската ръкописна традиция. Това са Откъсът от 

Физиолога (който се състои от три слова – за феникса, за орела и за пеликана, и 

представлява ексцерпт от Александрийската редакция) и единственият известен 

славянски препис на т.нар. Псевдо-Василиева редакция.  

Съществена част от сайта представляват динамично формиращите се речници 

на употребените в оригиналните текстове на Физиолога думи, които са особено 

полезни за езиковедите. В сегашния си обем електронното издание на Физиолога 

съдържа 11 461 български и 704 гръцки словоформи. В речниците те са 

представени без лематизация, в техния оригинален, извлечен от преписите вид, 

като всички правописни и графични варианти на употребените в съответните 

текстове лексеми са подредени в азбучен ред.  

Речниците се създават динамично в зависимост от предпочетения обхват, 

който се избира чрез падащите менюта „Слова“, „Преводи“, „Преписи“, 

„Текстове“. Обхватът ограничава съдържанието на речника само до думите, 

съдържащи се в избраното слово, превод, препис и (български или гръцки) текст. 

Ако в някои менюта бъдат избрани „Всички“ стойности, то създаденият речник 

ще съдържа думите от всички слова, преводи или преписи, вж. Фиг.7: 
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Фиг. 7. Речник, съдържащ словоформи от словото За вълка. 

Всяка дума от речника лесно може да бъде намерена в самия оригинален текст, 

което позволява тя не само да се представи в контекста, но и да се видят 

съответните разночетения, които дават останалите преписи на същото място. 

След кликване върху думата се отваря нова страница в браузъра, където се 

показват всички слова и преводи, в които тази дума се среща, както и позицията 

ѝ във всеки препис, означена с номера, който се намира на последния ред на 

отворилия се сравнителен прозорец (Фиг. 8).  

 

Фиг. 8. Търсене на дума от речника в нейния контекст. 
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В раздел „Речници“ е на разположение и „Търсачка“, с която може в базата 

данни да се търси както определена дума, така и думи, съдържащи произволни 

комбинации от букви, надредни и специални знаци. Желаната комбинация се 

избира с въвеждането ѝ посредством кирилска или гръцка клавиатура – 

виртуална или компютърна. Използването на препинателните знаци точка, тире 

или запетая като маски (wildcards) позволява  да се търсят сходни словоформи, 

думи с общ корен, както и думи с близки представки или окончания. 

 

Фиг. 9. Търсене на думи с общи морфеми. 

Последният раздел от главното меню, наречен „Притурки“, съдържа научен 

превод на съвременен български и на английски език на славянския Физиолог от 

Византийската редакция, снабден с коментар и бележки.  

От съществено значение за разширяване на възможностите за работа, които 

предлага сайтът Славянският Физиолог. Византийска редакция е предвидената 

професионална версия, с помощта на която ще стане възможно да се копират и 

свалят текстове. На този етап липсата на унифициран и общодостъпен фонт, 

съдържащ глифове на старобългарски шрифтове, наложи използването на 

изображения навсякъде, където са показани старобългарски и гръцки текстове. 

Професионалната версия, която ще се появи в скоро време, ще позволи замяната 

им с буквени редове, така че текстовете ще могат да се копират и използват за 

научни и образователни цели.  

Електронният сайт Славянският Физиолог. Византийска редакция е опит за 

нов начин за издаване на средновековни славянски произведения. Наред с 

информацията за историята на творбата и основните проучвания върху нея, с 

резултатите от направеното археографско и текстологическо проучване той 

представя пълните оригинални текстове на всички преписи като база данни и 
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дава възможност за използването на значителен по обем материал за научни 

цели. Същевременно „Галерията“ от средновековни миниатюри, както и 

поместените в „Притурки“ преводи на съвременен български и на английски 

език могат да разширят потенциалната аудитория на сайта към студенти, 

ученици и любители на средновековната литература и изкуство. Сайтът е 

достъпен в публичното пространство от началото на м. март 2011 г. на адрес: 

http://physiologus.proab.info/. 
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