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Evil Spirits in Old Bulgarian Apocryphal Prayers  
 

Abstract: A plethora of apocryphal prayers deal with the destruction and warding off of evil. 

This study proposes an analysis of apocryphal prayers which have been provisionally 

classified into three groups. The first category comprises prayers against evil spirits causing 

fever, nezhit, rabies, etc. The second one includes texts in which the demonic forces are 

embodied as witches, devils, demons, evil spells. The third category encompasses prayers 

against evil and illness-inducing animals, such as snakes, rabid dogs or wolves. The 

ethnolinguistic approach employed in the study helps in the comprehensive exploration of the 

living bond between traditional culture and medieval models. 
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Злите сили в средновековните апокрифни молитви 

 
Апокрифните молитви в старобългарската литература имат езически или 

еврейски произход. Във вида, в който се разпространяват през вековете, те са 

християнизирани, като основни персонажи в тях са св. Богородица, Иисус, ангелите, 

светците. Въпреки силно изразения християнски облик, молитвите съдържат редица 

образи и модели от по-стари вярвания и баяния. Срещаните в текстовете митологични 

същества са наследство от езичеството. Такива са уроките, вещиците, които се 

осмислят като причинители на всичко лошо. Християнската хипостаза на злото – 

дявола, също често притежава качествата на демона от древните политеистични 

религии. В образа на демонични зли сили са представени и болестите. Като нечисти 

духове се осмислят тресавиците, мората, нежитът, а апокрифните молитви са посветени 

на премахване, пропъждане и обезвреждане на персонифицираната болест.  

Молитвите са изградени върху вечния антагонизъм между доброто и злото, 

своето и чуждото, аномалното и нормалното, болестта и здравето. В семантичния ред 

на опасното и вредоносното попадат и нечистите топоси и хроноси. Многоликото зло 

присъства устойчиво и неотменимо в съзнанието на средновековния българин. А 

неговият мироглед е белязан от синкретизма между все още живото езичество и 

набиращата повече сила християнска вяра.  

В това изследване са проучени избрани апокрифни молитвени текстове, 

обособени в няколко подгрупи. Първата включва молитви срещу зли сили, които 

предизвикват болестите треска, нежит, бяс. Във втората разглеждам текстове, в които 

свръхестественото и демоничното присъства в обобщен вид – това са молитвите против 

вещици, дяволи, демони, уроки. В третата подгрупа анализирам молитви против 

вредоносни животни, често възприемани като причинители на страдания и беди – змия, 

бясно куче или вълк, червей. По този начин се съгражда разнолик и същевременно 

монолитен образ на злото. 
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       Материалът е ексцерпиран от: В. Ягич „Исторiя сербско-хорватской 

литературы”, 1871; Б. Ангелов, М. Генов „Стара българска литература в примери, 

преводи и библиография”, 1922; Б. Цонев „Опис на славянските ръкописи в 

Софийската народна библиотека, 1923; Н. Овчаров „Няколко слабо известни 

апокрифни молитви от 1497/1498 г.”, 1998; Ив. Дуйчев „Апокрифни формули и 

заклинания против болести и страдания”, 1954; Цибранска-Костова, Мирчева 

„Зайковски требник от ХIV век. Изследване и текст”, 2012 и поредица публикации на 

К. Попконстантинов за текстове върху оловни амулети. Изследването съдържа корпус 

на използваните източници, а при цитиране се посочва номерът на текста в този корпус. 

Върху същността на апокрифните молитви, техния произход, структура, 

съдържателни белези като квазиканоничност, наративност, неевхемност са писали 

редица учени (Дуйчев 1954, Ангелов 1983, Петканова 1991, 2001, Шнитер 1989, 2001, 

Милтенова 1985, Наумов 1980, Панайотов 2003, Димитрова 1986, 1988, Вълчанов 

1998). Съществуват и отделни проучвания на фолклорните елементи в апокрифните 

текстове (Петканова 1976, Беновска-Събкова 1996). Според А. И. Яцимирски това са 

„лъжливи молитви”, които са неканонични словесни произведения и магически  обреди 

с молитвени функции (Яцимирски 1913). Д. Петканова ги определя като дял от 

отречената от църквата апокрифна литература, който не е свързан с каноничните книги 

и има извънлитургично предназначение. Към тях тя причислява: 1. Молитви – муски и 

рецепти. 2. Молитви – обръщения към християнски герои с пряка молба. 3. Молитви – 

заповеди към злата сила и заклинания. 4. Молитви – повествования. 5. Смесени форми 

(Петканова 1992: 39, 40).  

Очевидно е, че от всичките пет вида само вторият отговаря по форма на 

молитвения жанр. Въпреки това, поради общността на съдържателните елементи, 

функцията и образността на тези текстове, и досега те се обединяват под названието 

„апокрифни молитви”. По-прецизно се опитва да ги назове Ив. Дуйчев, като използва 

съчетанието „апокрифни формули и заклинания” (Дуйчев 1954), но то пък влиза в 

противоречие с големия обем и повествователния характер на част от използваните от 

него източници, както и с надслова им „молитва”. В многобройните си публикации 

върху новооткрити текстове върху олово от Х–ХI в. К. Попконстантинов ги дефинира 

като молитви-заклинания или повествователни молитви според формата им 

(Попконстантинов 2002, 2004, 2006).  

В обширната си монография „Молитва и магия” М. Шнитер изключително 

точно разграничава разнообразните средновековни текстове по четири диференциални 

признака. Според нея каноничните молитви притежават каноничност, предикативност, 

евхемност. Неканоничните или квазиканоничните се отличават от тях само по 

отсъствието на признака каноничност. Апокрифните молитви са също неканонични, 

евхемни, предикативни, но се характеризират и с наличието на апокрифен елемент в 

съдържанието. Заклинанията с молитвени функции са предикативни и с апокрифни 

елементи, но не са молитвени по форма и разбира се, са неканонични. И накрая 

магичните заклинателни думи и знаци се отличават само с един диференциален 

признак – апокрифно съдържание (Шнитер 2001).  

Тази класификация удовлетворява в най-голяма степен изискванията за 

научност, особено при изследванията на жанра молитва в средновековната българска 

традиция. За целите на нашето проучване, което си поставя преди всичко 

лингвокултурологични и етнолингвистични задачи, свързани със семантичен анализ, 

такова разграничаване не е нужно. Тук се използва по-широкото осмисляне на термина 

апокрифна молитва (Петканова 1985, 1992).  

Съвсем накратко ще проследим пътя на този тип съчинения в българската 

култура. Повечето от тях са преведени от гръцки още през Х в. Съществуват и 
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оригинални апокрифни молитви, дело на поп Йеремия. През цялото Средновековие те 

се разпространяват успоредно с баянията, заклинанията и клетвите от традиционната 

култура и взаимно си влияят поради общността на функции, идеи и образи. Първите 

произведения, включени в списъците на забранените книги, се отклоняват от 

нормативния модел преди всичко по форма. Въпреки това присъстват в канонични 

молитвеници, по изключение. Единични текстове се откриват още в Синайския 

евхологий от ХI в. и в Зайковския требник от ХIV в. От ХV и особено през ХVI в. те са 

често градиво на канонични книги.  

М. Шнитер обяснява този процес така: „Ранните индекси определят като 

неканонични само неевхемните текстове. Тези ранни индекси обаче са неизвестни в 

България след ХIV в. В късните (слабо разпространени) индекси молитвите не са обект 

на оценка. При това положение може да се предположи, че през ХV–ХVIII в. 

българският книжовник и преписвач не е имал официален критерий за определяне на 

молитвения текст като каноничен или извънканоничен.” (Шнитер 2001: 52). Именно 

поради тази причина нисшите духовници, които в ежедневната си практическа дейност 

се нуждаят от молитви против болести и зли сили, започват постепенно да включват 

апокрифни текстове в требниците и служебниците. В този случай действа 

функционалният критерий, според който присъствието на един текст в съответния 

ръкопис се мотивира от всекидневната практика на свещениците и на християнската 

общност. 

Важно е да се изтъкне, че благодарение на епиграфския материал, открит и 

публикуван в последните години, може да се говори за корпус от апокрифни 

произведения с обща функция, общи съдържателни елементи и обща структура. Така 

молитвата против нежит, изключително разпространена в сборници от ХV–ХVII в., се 

открива в няколко оловни амулета в по-кратък вид, но със същите мотиви. В молитвата 

против вещица върху оловна пластина от Варненския музей могат да се видят мотивите 

за изкореняването на плодното дърво, за св. архангел Михаил и за сестрата на св. 

Сисиний Мелентия, които са засвидетелствани в значително по-късни апокрифни 

молитви против зли сили. Във всички тях ясно личи близостта със заклинания, баяния и 

магически ритуали от народната култура на българите. Следователно съществува 

континуитет в реализацията на молитвените текстове в книжовната и в народната 

традиция. Това ни дава основание в тази студия да очертаем връзката между 

традиционната култура и средновековните образци, като прилагаме 

етнолингвистичният метод на изследване. 

Към първата група текстове, които са обект на изследване, принадлежат 

молитвите против болести, сред които особено популярни още от най-ранния писмен 

период в развитието на българската култура са заклинанията против нежит. Според 

някои изследователи молитвата против нежит е дело на поп Йеремия (Етнография на 

България 1985: 31). Образът на нежита присъства плътно в българската традиционна 

култура. Нежитът е „болест по зъбите и венците, осмисляна като страховит демоничен 

дух” (Българска митология 1994: 35). Нежитът се споменава многократно в 

старобългарските надписи върху оловни амулети от Х–ХІ в., изследвани и публикувани 

от К. Попконстантинов. В ръкописи от ХVІ – ХVІІ в. има множество молитви против 

нежит, което потвърждава факта, че нежитът е мислен като „някакво страшно 

същество, персонификация на болест или демон, който е измъчвал хората” (Георгиева 

1983: 169). Ив. Георгиева обобщава, че нежитът е „персонификация на тежко болестно 

състояние, причинител на всички болести” и като такъв той се причислява към 

отрицателния полюс на опозициите добро – зло, здраве – болест, живот – смърт, 

чистота – нечистота.  
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В един от вариантите на апокрифните молитви против нежит е представена 

нереална, неслучваща се картина на невъзможното: Нэжитъ са небTе спаDе. ПаTтирие слепи 
видеше его безногy гонише его безрукy еше его безужа свезаше его безножа заклаше его. и безь 
wгнна испекоше его и безусть изедоше его изиде нежить § коTтеиi ва меTо и ва кожу и в валаси 
и такоTе раTтая. яко соль § воде 15; Нежи‘ть сь нбеT¡ спадэ, пасти‘р·е слэ‘пи видэ‘в±ше еˆго, без± 
но‘гу гони‘ше еˆго иˆ без± ру‘ку еˆше еˆго, без± юˆжа свеза‘ше еˆго, без± но‘жа закла‘ше еˆго.  ˆИзи‘дэ 
нежи‘ть § ко‘сти вь ме‘са иˆ § ме‘са на вла‘си иˆ тако ра‘стаи‡ се яˆко со‘ль вь во‘дэ 16. Целта е 

чрез нея да се преобърне злата орис и да поеме в друга посока. Пътят на нежита е 

всъщност път от сърцевината на своето, от костите, тоест стълбът на човека, към 

неговите периферни части – месото, кожата, косите. След косите злият болестотворен 

дух се размива, разтопява и асимилира.  

В друга българска средновековна молитва против нежит се проследява 

преминаването на злото от мъжа, мислен като по-чист и по-стойностен, към жената. От 

нея към оловото, един от най-устойчивите апотропеи, отгонител на нечистите духове и 

болести, от него към морето, което като всяка вода също има очистваща функция, 

оттам към пясъка, който подобно на пръстта също има пречистващ характер и т.н. 

Следователно налице е едно обезвреждане на злото с всеки следващ етап от веригата, 

докато нежитът напълно се изпари с помощта на слънцето, като средствата за 

въздействие върху злата сила са подбрани според устойчивите представа в 

традиционната култура. адаN има нежит и предаде гw евьзе [е]вьга, [wлову] мору, морэ 
вльнаN, вльни пенаN. пени кра[ем], краи песку песькь траве, трава русе, вьсиявьшь сл‚нце и усьшҐ. 
5; Адамь имаше нежиитъ и преDаеть га еве евва wлову. wлово. мору. море. пеTку пеTакь. краю. 
краи. траве. трава. роTе. роса сл‚нцу и ваTия сл‚нце. и ·саше роса а нежит погибе § раба б‚ж·я.  15, 

16. За излизането на болестта отвътре навън пише и Д. Петканова: „Няколко творби 

завършват с решаващата роля на земята, слънцето и вятъра. Те са се смятали за могъщи 

природни сили, по-мощни от болестта.” (Петканова 2001: 66). 

В друг вариант на молитвата от същия цикъл ясно проличава вредителската 

същност на нежита, който в своята персонифицирана същност сам изговаря: онъ же рче 
ёд© въ чловэк© мозга ёсръцатъ кръве пролёЄтъ костё съкр©шётъ 1, рече ем№ нежётъ 
азъ ¶д© въ ч‚лв[©] глав© мозга ёсмръцатъ въ к[остё] [съкр]№шётъ wц¶ ослэпётъ №шё 
огл№шётъ 2, 3, аˆзь иˆду вь чл‚чу гла‘ву моз±гь иˆсмрь‘цати, зу‘би ськроy‘шити, челю‘сти сло‘мити 
№ˆши wˆглу‘шити oˆч‚и wˆслепити, №ˆста №ˆкри‘вити, но‘сь №ˆгугнити’, гла‘ве болэзнь днь иˆ но’щь 

16. Този мотив се съхранява от Х в., когато е засвидетелстван върху оловни амулети, до 

ХVII в., когато се открива в требници. 

  Нежитът се реализира като зла сила, която ще наруши реда и целостта, ще 

разболее, ще омърси. Трябва да се обърне внимание на избрания вариант, в него 

нежитът се мисли по-скоро като болест на главата, а не само на венците. Вероятно това 

се дължи на общи балкански и южнославянски вярвания, тъй като в сръбски и 

хърватски nežit, nežid означава ‘болест в главата’ (Попов 2001: 50). Образът на нежита 

присъства и във вярванията на източните и южните славяни. А К. Попконстантинов 

привежда паралели към българските текстове от раннохристиянски молитви на гръцки 

против мигрена (Попконстантинов 2006: 107). От думите на Христос в същия текст 

ясно личи волята на Спасителя да отдалечи болестта от усвоеното пространство и да я 

прати при дивото: ˆИ ре‘че еˆму IсЌ: wˆбра‘ти се нежи’те вь го‘ру иˆ вьни‘ди въ 2ˆлину гла‘ву иˆ вь 
wˆвню, та бо’ все трь‘пить иˆ прэстра‘даеть ту прэбу‘ди 16. Синът божи се обръща към 

нежита с думите: бесо‘в±ни нежи‘те, наче‘лниче всакому неду‘г№, зла еˆзо пако‘стлива тэ‘лу. С тях 
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той го припознава като изначален за появата на всяка аномалност при човека, което 

още веднъж утвърждава статута му на сила, носеща нечистота и болест.  

В друга апокрифна молитва против нежит е налице повтаряща се смислова 

доминанта на числото 7 (Пои„ду .зЌ. а„п‚ль .зЌ. а„р±х‚гль .з. сечивь wˆстре‘ще иˆ .зЌ. свэще носе‘ще иˆ 
сре‘те иˆхь Миха‘иль иˆ Га‘вриль иˆ реc¡ иˆмь: где хо‘щете пои‘ти .зЌ. а„г‚гль 16) – „седем ангели”, 

„седем архангели”, „седем ножа”, „седем свещи”, целяща сакрализация и допълнителна 

гаранция за успех на битката с нежита, тъй като числото седем е свещено както в 

древните религии, така и в християнството. Неслучайно в текста са втъкани и 

апотропеи като ножа и огъня, които наред с конкретната си функция имат и символно 

значение в много митологии, включително и в българската: „В народното вярване 

желязото има магическа способност да прогонва зли сили, демонични същества, 

болести” (Българска митология 1994: 117).  

В друг вариант на молитвата нежитът заплашва с нарушаване целостта на Аза, 

засягайки двата основни центъра на живота – главата и кръвта: аˆзь еˆсмь нежи‘ть. аˆзь иˆду 
вь чл‚чю гла‘ву мо‘зга еˆго иˆсмрьцати иˆ крь‘вь иˆсп·ю. Отново се използва магичната сила на 

числото седем в словата на архангелите  Михаил и Гавриил: „Ако те намеря след седем 

дни, ще те посека или ще те прострелям”. Молитвата завършва с победа на святото, тъй 

като нежитът моли да бъде пощаден, като обещава да напусне домашния хронотоп и да 

избяга в планината.  

Пращането на нежита в гората или в пустата планина показва ясното разделение 

на света на две – усвоен и див, чист и нечист, свой и чужд, което е характерно за цялата 

средновековна и традиционна мисловност на българина. Избирането на еленската глава 

като подходящо обиталище за болестта се мотивира с трайно утвърденото в 

българската култура осмисляне на елена като свещено животно – символ на 

космическото дърво и слънцето в древните вярвания, а по-късно вестител на Бога и 

образ на Сина Божи в християнството (Мичева-Пейчева 2013: 268). М. Георгиев 

изследва българските народни представи за болестите и обяснява подобни практики: „В 

случаите на контагиозно магично повлияване болестта най-често се приема за 

неопределено зло, което, за да се премахне от болния, трябва да се пренесе върху друг 

предмет” (Георгиев 1989: 106).  

Проучваните молитви срещу нежит представляват своеобразно заклинание 

срещу болестта и злото, като в тях винаги присъства святото и чистото в облика на 

различни субекти.  

Друга зла сила, причиняваща болест, срещу която са насочени апокрифните 

молитви, е тресавицата. Според учените поп Йеремия е автор на молитвата срещу 

треска, която той създава, следвайки модела на разпространените във византийската 

литература молитви на св. Сисиний (Апокрифи 1982: 18). Според П. Пенкова седемте 

молитви против треска в Синайския евхологий без познати засега гръцки съответствия 

(44r7 – 51r10) сe приписват по-късно на поп Йеремия. В тях е разработен сюжетът за 

разпъването на Иисус Христос. (Пенкова 2015: ХVIII; Пенкова, Цибранска 2003: 608). 

Според Л. Грашева и Д. Петканова по-вероятно е молитвата против треска с мотивите 

за св. Сисиний и за треските като дъщери на Ирод да е дело на поп Йеремия. Тъкмо 

тези мотиви се споменават в  Погодиновия индекс. (Грашева 1995: 148-149; Петканова 

1982: 403).  

Молитви против тресавица са засвидителствани още през Х в. върху оловен 

амулет, в една от тях тя е наречена х№дшё въсэхъ Їзъ 4, като по този начин е 

определена като най-лошата болест и следователно най-голямото зло. Освен кратките 

текстове върху амулети, интересен е и по-обширен вариант, публикуван от В. Ягич по 

руски ръкопис (Ягич 1871: 104-105) и преведен на новобългарски от Д. Петканова 
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(Апокрифи 1982: 304-305). В този текст от едната страна на антагонистичната двойка 

добро – зло стои „свети велик апостол Сисиний”, а от другата – персонификациите на 

треската: „12 жени дълговласи – окаяно дяволско видение”. Традиционната представа 

за треската е аналогична на тази в апокрифната молитва, но в народните вярвания броят 

на тресавиците варира: „Персонификация на болестта (треска – б.м.) в образите на две, 

седем или дванадесет сестри...” (Българска митология 1994: 376, 377).  

В средновековния текст те са назовани „окаяни дяволи”, като по този начин се 

отъждествяват с еманацията на нечистото и злото – Сатаната. От друга страна, 

тресавиците не поразяват наред, те нападат само ония, които според тях са грешни: 

„тоз, който сутрин се успива, не се моли на бога, не почита празници”. Нещо повече, те 

поемат обещание пред светците, че „там, където се чуват вашите имена, и в който род 

се славят вашите имена, от този род бягаме от три дни, три поприща”.  

Очертава се интересна подялба на света – болестта подбира несвети хора и 

опорочени места, а не пристъпва там, където е на почит светостта, не влиза в чисти 

домове и сърца. Неслучайно и в думите на тресавиците присъства числото три, 

сакрализиращо самия обет със символа на Света Троица. В молитвата заедно с имената 

на тресавиците се разкриват и техните същностни черти. Те са описани като мъчителки, 

които поразяват по различен начин отделни части на човешкото тяло, и това отразява 

традиционната представа за болестите. Само последната – Невея, най-проклетата, е 

характеризирана по друг начин: тя е отсекла главата на Йоан Предтеча, тоест тя се 

отъждествява с християнското зло. 

В същия смисъл е и написаното от М. Георгиев в книгата му „Старобългарска 

медицина”: „Схващането за болестта като състояние на организма е наследено от 

класическата древност, но то не е единствено през средните векове. И тогава е актуална 

първобитната идея за болестта като злотворна субстстанция или зъл демон, който се 

вселява в тялото на страдащия в няколко разновидности: наказание от Бога за 

извършени прегрешения, изкупление на греха или овладяност от дявола поради 

несъвършенство на волята.” (Георгиев 2011: 87). В подкрепа на тази теза е и 

написаното от Д. Маринов: „Болестите са жени, които се намират под пряката власт на 

бога и той ги праща между нас, когато иска да накаже хората заради техните греховни 

престъпления” (Маринов 1994: 280). 

 Във втората подгрупа апокрифни молитвени текстове, както беше вече 

уточнено, са разгледани злите сили, които вредят на човека, но не представляват пряка 

персонификация на болестта. Тук е мястото на молитвата против уроки, за цитиране е 

избран текст от ХV в.  

 Злите сили в молитвата властват над цялото социално битие – мъже, жени, деца; 

над цялото време – от изгрева до залеза, сумрака и вечерта, и дори над природните 

стихии като вятъра: женсци №роци. и м№жсци №роци. дэтинсци №роци. исхоD сл‚нц№ №роци 
wбэнDҐи №роци. полудньнҐ уроци вь захwD сл‚нца №роци. веcрнҐи уроци, с№мрачнiи №роци. 
вэтрьнҐи №роци 10. Този всеобхващащ образ на злото съответства на 

предхристиянските представи за устройството на света и мястото на опасните божества 

в него. В същия дух са представени и функциите на уроките: идэемо вь дwN. да аще 
видҐмо дрэво добро и високw да исьхнеть да аще озьззримо на гор№ лэп№ и вҐсwк№ да 
распаDнет се. да аще №ззримо вь гльбҐн№ морск№ю да исекнеU. да аще №зримо на дэте добре и 
лэпо да №вэнеU 10. Те унищожават стойностното и хубавото в природата – както в 

неживата (високата планина, морската дълбина), така и в живата (доброто дърво и 

доброто дете). Неутрализирането на злите уроки се случва с намесата на Иисус, който 

ги праща на пусто място, където псета не лаят и птици не пеят. Очевидно в тази 
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молитва преобладават образи и нагласи, свързани с традиционната култура, а 

християнизирането е само формално чрез присъствието на Иисус.   

  Друга мисловност и други начини за тълкуване и преобразуване на света 

откриваме в молитвата срещу дявола, който причинява вреден дъжд, в ръкопис № 80 от 

сбирката на НБКМ от ХV - ХVI в. Злата сила в нея е дяволът, който владее реките и 

праща буен дъжд, за да унищожи плодовете на християнския труд. Авторът обаче не 

развива образа на дявола, а се съсредоточава върху заклинанието срещу него, силата на 

което е гарантирана от най-ярките християнски символи, като се започне от Бог и св. 

Богородица и се стигне до 318-те свети отци от събора в Никея: Заклинаю те дiаволе 
Бг‚омъ живимь истинiим. и пречTтою мт‚рiю Бц‚ею Марiею обрyченою Iосифови. Заклинаю те 
дiяволе всэми аг‚гели еже сътвори ГьЌ. Заклинаю те дiяволе четирми yгльми нб‚сними. 
Заклинаю те д·аволе четирми ев‚гсти Ма»еомь Маркомь Л№кою Iоаном подрьжнещiимьми н‚бо 
и землю. Заклинаю те дiаволе великҐм градомь ²ерTлмь. Вь немже почиваютъ вьси праведни. 
Заклинаю те дiаволе двэма на десете апTлом. Заклинаю те дiаволе .s‚¶. прPркъ. Заклинаю те 
дiаволе .мЌ. мнcкь. Заклинаю те дiаволе великҐ[м] пр‚рко прдтcею и крTтителем ²онаном. Заклинаю 
те дiаволе .т‚и¶. с‚тiи о‚ць иже вь Никеи. да не имаши области на трyдэх хрстианскихь. 
одежDевати бyрею злою 13.  

 Молитвата е построена върху повтарящата се магична фраза: „Заклевам те, дяволе”, 

като тези клетви се съотнасят с различните субекти, предмети, топоси, събития, 

надарени със святост – ангелите, евангелистите, Йерусалим, Кръщението Господне, 

Възкресението Господне, кръста и т.н. Заклеването във всичко сакрално подсилва 

силата на словата, прави добрата магия не само устойчива, но и осветена.  

 В апокрифния текст срещу бяс, осмислен обаче не като болест, а като нечист дух, е 

изграден цялостен, последователен и разгръщащ се образ на злата сила: всьякъ демонъ 
нечистыи и сквъръньныи, льстивыи и многообразьныи, идеже аще ¬си и отън«д№ же аще 
идеши: или самъ ¬си невидимъ, или животьномь видэни¬мь являЄ с, или зми¬вомь, или 
звэриномь лицемь, или дымомь ¬теромь видимъ, или яко огнь възгаряЄ с, или 
привидэни¬мь с являЄ, или гадомь, или пътице«, или нощь«, глаголЄ, или въ винэ 
пи¬мь мноsэ или въ Єзи, или въ болэзни, или на смэхъ по№щаЄ, или п№стошьнъ, или 
чары люб, или звэздозьрьць, или чаромъ обрэтатель, или въ пияньствэ кръви проливаЄ, 
или мтежемъ творьць, бест№дьнъ, рьвьнивъ, не№стро¬нъ 14.  

 До типичните за старобългарската литература изрази демонъ нечистыи и 
сквъръньныи, бест№дьнъ, рьвьнивъ, не№стро¬нъ се нареждат типичните за народната 

култура описания на нечисти същества, които се явяват във вид на животно, змия, звяр, 

гадина, птица, а също така и като дим или огън. Хипостазите на беса се осмислят и под 

формата на санкционираните от християнството грехове: винопийство, магьосничество, 

напразен смях, кръвопролитие, подстрекаване на метежи. Мястото на беса са нечистите 

топоси – вода и дървета, обиталища на хтонични и нечисти същества: или изъ моря. или 
изъ рэкы, или изъ брэгъ, или изъ дръвеника, или изъ локъве, или изъ блата или изъ 
тръстия, или изъ дрэва, или отн«д№ же вэмь и не вэмь, отъ зна¬мыихъ и 
незна¬мҐихъ, отъ с©мьнэна мэста 14. Важно е да се отбележи, че анализираният текст, 

публикуван от Б. Ангелов, М. Генов, повтаря, като значително съкращава, молитвата от 

Синайския евхологий на стр. 51r - 56r. Промените са в посока сближаване с 

представите в традиционните вярвания.  

 Молитвата против дяволи и вещици от ръкопис № 631 НБКМ също е заклинание 

срещу злите сили. В нея светът отново е разделен на добър, свят и зъл, нечист. Към 
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положителния полюс принадлежат „всички ангели, архангел Михаил и Христовите 

апостоли Петър и Павел”, както и невидимото от небето. От другата страна застават 

„мора, вещици и дявол”. Битката се случва в най-опасното време, когато злото е най-

силно – „вечер в полунощен час”, и затова победата, удържана от божественото, е 

гарант за тяхното изличаване от дома на божия раб: вече‘рь и полуно‘щи вь годину егда мо‘ре 
почи‘вають егDа вода не те‘четь ни пе‘тли по‘ють ни ѕи лають тогDа вьси беси’ и тьмн·е д‚хи §тиDе 
§ ме‘ста се‘го § хра‘ма се‘го § сиa четириa (странь) ра‘ба бж·а имR¡  18. Оприличаването на дома 

с храм подсилва допълнително неговата придобита сакралност. Подобен е и текстът в 

ръкопис № 696 НБКМ.  

Доминирането на Бога над нечистите сили утвърждава и молитвата на свети 

Архангел Михаил против мора и вещици от ХVII в. Там вещицата, която е способна да 

направи всичко ялово и негодно, да прекъсне живота от люлката, да се превъплъти в 

домашни животни и така да проникне в домашното пространство, се кълне във Вишния 

и вишните сили. Написването на всичките ѝ  имена, тяхното произнасяне служи като 

апотропей и там, където те се знаят, „да не влезе никакъв дявол навеки”. Изброяването 

на имената е и разкриване на същността на вещицата: и рече михаиль архаг‚гль кажи ми 
родь твоихь аz име мора вz вещица гz визуса д.... .. макарила еz сияна sz евгелуса зz наврадулия и 
живи wгнь »z пладница · детодавица... 7.  

Вероятно чрез мистичната стойност на буквите и написаното, която им се 

придава от древността, се смята, че вещицата ще бъде почетена, тоест не само ще се 

признае нейното битуване, но и ще се демонстрира уважение. Написването, а и 

произнасянето на всичките имена служат за умилостивяване на злата сила. Основни 

моменти от тази молитва са засвидетелствани в текст върху оловен амулет (под номер 6 

в корпуса от източници), което доказва древността и широкото разпространение на 

този текст. Същият текст е използван от авторите на втория том на Старобългарския 

речник (Старобългарски речник 2009: 1300). 

 Битката с дявола е водещ мотив в молитвата на светите Сисин, Исидор, Симеон 

и Теодор. В текста се разработва мотивът за свети Сисин, който, без да иска, вкарва 

дявола при сестра си, тъй като злото се е трансформирало и е станало непознаваемо: 

ТогDа дияволь сьтво‘ри се просе‘но зрь‘но и приле‘пи се ко‘ню поть копи‘то и вьни‘де вь сльпь 17. 

Така свой проправя пътя на дявола към своето, което той омърсява. По време на 

гонитбата св. Сисин иска помощ от върбата, къпината, явора и маслината. Но само 

яворът и маслината се оказват дървета божии. Върбата и къпината застават на страната 

на Сатаната и затова са наказани.  

      Сравнителният анализ на тези образи в молитвата и в народното съзнание 

показва, че върбата, проклета да бъде безплодна в апокрифа, е траен символ на печал и 

скръб, като тези конотации са кодирани в названието „плачеща върба”. В същото време 

с върбови клонки хората посрещат Иисус при влизането му в Йерусалим, а според А. 

Минчева названието на големия християнски празник Връбница е трансформация на 

древни пролетни празници (Минчева 1999: 106, 107). За разлика от нея къпината, 

свързана с дявола в текста, не притежава отрицателни конотации в народното съзнание, 

напротив, в Библията тя се съотнася с Дева Мария и Мойсей. 

Яворът както в молитвата, така и в народните вярвания и фолклор, е признат за 

отгонител на нечистото. Според песните и приказките под него можеш да заспиш, без 

да те е страх, че ще те застигнат магии. Дървото и плодът маслина се свързват с 

безопасност при пътуване, което напълно се вписва с характеристиката в избрания 

текст. Следователно в повечето примери представите в апокрифните молитви са 

отражение на митоепичната народна култура.  
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В повествователната молитва е вплетен и епизодът с повръщането на децата на 

Мелентия, който има аналогии в древни религии, включително и в старогръцката. 

Последната санкция срещу дявола обаче е християнска, с нея завършва текстът и тя 

безспорно стои най-високо в йерархията на ценностите на средновековния българин: 

Тогда дияволь кльнеть се Сиси’не, тако‘ ми вишня‘го и тако’ ми си‘ли нб‚сни и тако’ ми .мЌ. 
попове иже пою‘ть непреста‘но на нб‚си, идеже име поме(нует се) мл‚тва моа’ чете‘ се вь дому раба 
б‚ж·а иN¡м то’ и да не приступи‘ть ни мо‘ра ни вещица ни зль д‚хь § века и до века аминь 17. 

В третата група апокрифни молитви присъстват зли сили, видяни като опасни 

животни: бясно куче, змия, червей. В молитвата против ухапване от бясно куче или 

вълк от Зайковския требник, публикуван от М. Цибранска-Костова и Е. Мирчева 

(Цибранска-Костова, Мирчева 2012), ясно е очертано пространството на светостта и 

това на болестотворността: Г‚ё б‚е нашь гредэше с‚ты иwа‚нь, вь с‚т© гор©. ё ношаше с‚т© 
брадвёц©. да №сэчеть с‚то¬ дрэво. ё срэтоше га бэснё п±сё. ё бэснё вльцё. ё доёде ¬м№ 
глаT § w‚ца ё с‚на ё ст‚го д‚ха. Iwа‚не Iwа‚не възвращаё се не №жасаё се. н© даё чл‚вкомь б‚жи¬ 
тэло, б‚жи© крьвь да ядеть. ё да ёмь ¬T на ёсцэлени¬ 22. 1. 

Към първото принадлежи святата планина, св. Иван, святата брадва и святото 

дърво; към второто – бесните животни. Медиатори между тези два свята се оказват 

пресътворените Христова плът и кръв – хлябът и виното, които неутрализират злата 

сила. Според традиционната вяра на българите бясът е една от опасните болести, а на 

Песи понеделник се гони именно „лошият дух или демон, наречен бяс” (Маринов 1994: 

508). Освен с християнски свещени същности, бесните животни и лошата болест в 

апокрифния текст може да се оттласнат от човека и с типични за народните магически 

ритуали апотропеи – нож и камък. Тук отново се реализира типичното за апокрифните 

молитви съчетание между християнски и традиционни средства – кръстът се прави с 

нож: ножемь чине крTть; ножь подложи поD становни камень. № пол№нощи¬. и си© мM вd: р±ци 

22, 1. В други по-кратки варианти на молитвата против бясно куче основни 

отгонителни средства са хлябът и чистото време на ритуала, което отговаря на 

символното им значение в традиционната култура. 

   В средновековните текстове срещу змии ясно личи осмислянето им не само като 

вредоносни и опасни, но и като близки до злите сили. В апокрифна молитва от ХV в. 

змията е оприличена и на огневидна тричелюстна ламя, и на лукава мишка, и на 

дяволско творение, тоест налице е симбиоза между древни и християнски вярвания:  

змiю врэдещую и василиска. змiю wгневидную. змiю тричелюстную. змiю дрэвовъсходную. 
змiю ст[о]дэлную. змiю чрьную. змiю (л. 416б) триглавную. змiю звэра земльнаго. змiю 
лютую имущую ядь вь деснэи челюсти. змiю пепелную. и миша лукаваго. и скорпiю 
вьдьхновенiе дiаволе 12. В друг вариант на молитвата, публикуван от Ив. Дуйчев, текстът 

следва византийския образец и не се откриват представите за змията, характерни за 

народната култура: васёлёска змя родwм, змя тетрахалёна, змя додекахалёна, змя 
лагодрома, змя pх¶дна, ёже ёмать въ десноё странэ ядь 20. 1. 

 Към опасните животни, които причиняват болести, може да се причисли и 

митичният червей Мигрин. В апокрифните текстове той се съотнася с нежита, но за 

разлика от него напада и разрушава само зъбите и челюстите на човека: прииде чрьвь, 
име еNђу мигринь изгризе ме з№бе и челюсти ми сакруши мPлю ти се влDко исцели ме 9. И тук е 

налице отглас от древни вярвания, според които всяка болест се предизвиква от 

някакво зло същество. Именно чрез молитвата то може да бъде умилостивено и 

оттласнато от своето.  
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 Анализът на избрани апокрифни молитви показва, че в тях са представени както 

образът на злото – такъв, какъвто го вижда и осмисля средновековният българин, така и 

начините за противодействие срещу него. Съществувайки под различна форма – като 

персонифицирана болест, нечисто същество, предизвикващо страдание, или опасно 

животно, злото винаги притежава едни и същи характеристики – болестотворност и 

опасност. А спасението от него не се изчерпва само с традиционните методи за 

лечение, а се открива в молитвите, заклинанията и баянията, които са езиков и 

ментален израз на диалогичната, двойствена и динамична връзка между 

християнството и езичеството. 
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1. Молитва против нежит върху оловен амулет от Х–ХІ в., публикувана от К. 

Попконстантинов 

 

г‚ё: »‚у х‚е н‚к оделэ 
нежётъ ёдэше от ч- 
ръмнаго морэ ё сърэте  
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ёс№ ё рече ему камо ёде 
онъ же рче ёд© въ чловэ- 
к© мозга ёсръцатъ кръве 
пролёЄтъ костё съкр©- 
шётъ ё рече ем№ закл- 
ёна© те нежёте да не 
ёдешё въ чловэк© нъ ёде- 
шё въ псто мэсто ё... © о- 
брштеши ....д.... 
елен©....ънъё вънёдэ- 
шё в главы ёхъ 
ё тэмъ мозгъ ёсръ- 
чешё ё костё съкр©- 
шёшё жёлы съры- 
ешё тё бо тръптъ въ- 
скъ з ёдё ё неё обр- 
....с..въ вэкы до уготова- 
наго дне с©дъ на егоу убо- 
ё с бога сэдштаго на 
прэстолэ хер№вёмъсц- 
э его же трепешт вёдё- 
ма ё невёдима ты же 
паче №боё с б‚а ем©- 
же слава въ вэка а- 
мёнъ 
 
 

2.  Молитва против нежит върху оловен амулет от Х в., публикувана от К. 

Попконстантинов, В. Попконстантинова 

 

Лицева част: 

съходщу ¶с‚№ отъ з‚... о н[ебесе] 
[хо]дш№ же нежёту  сър[э]те ¶‚съ ¶ рече 
ем№ камо ёдешё неж¶те ре- 
че ем№ нежётъ азъ ¶д© въ ч‚лв[©] 
глав© мозга ёсмръцатъ въ к[остё] 
[съкр]№шётъ wц¶ ослэпётъ №шё 
огл№шётъ ¶ рече ем№ о[б]рат¶ с[] въ 
...© гор© ¶ въ елен© глав© ё въ 

Обратна страна:    

[овъ]н© тъ бо естъ тръпэ- 
лёвъ нынэ ё прёсно 
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её въ вэкы вэкомъ ам[ёнъ] 
¶‚с х‚с н‚¶ка 

Новобългарски текст: Когато слезе Исус от седмото небе… (и) като ходеше 

нежитът срещна Исус и Исус му рече: къде отиваш нежите? Каза му нежитът: аз отивам 

в човешката глава, мозъка да изпия, в костите – да разруша, очите да ослепя, ушите да 

оглуша. И каза му Исус върни се в … гора и в еленовата глава и в овнешката, защото 

той (еленът, овенът) е търпелив, сега и винаги и во веки веков. Амин, Исус Христос 

побеждава. 
 
 

3. Молитва против нежит върху оловен амулет от Х в., публикувана от К. 

Попконстантинов, В. Попконстантинова 

 
Лицева част: 

г[оспод]ё: О[с]у х[рёст]е н[ё]к[а] оделэ нежётъ ёдэше отъ чръмънаго морэ ё 
сърэте ёс[№с]№ ё рече ему камо ёде онъ же р[е]че ёд© въ чловэк© мозга ёсръцатъ кръве 
пролё¶тъ костё съкр©шётъ ё рече ем№ заклёна© т не[жё]те да не ёдешё въ чловэк[ъ] 
нъ ёдешё въ пу[с]то мэсто ...© обраштеши ..а.. еле[н©] ... ы¶ъё вънёдэшё в главы ёхъ   

Обратна: 

ё тэмъ мозгъ ёсръчешё ё к[о]стё съкр©шёшё жёлы скрҐешё тё бо тръптъ 
въскъ з ёлё ёне обра..с.въ вэкҐ да уготованаго дне с©дъ на е[г]о убоё с бог[а] 
сэдштаго на прэстолэ херувёмъсцэ его же трепешт вёдёма ё невидёма тҐ же паче убоё 
с б[ог]а ем©же слава въ вэка а[м]ёнъ  

Новобългарски текст:  А. Господи Боже Христе, победи. Нежитът идваше от 

Червено море и срещна Исус и рече му Исус: къде отиваш; той нежитът каза: отивам в 

човека мозъка му да изпия, кръвта му да пролея, костите да строша. И рече му Исус: 

Заклинам те, нежите, да не отиваш в човека, но да отидеш в пусто място ... ..да 

намериш елена.. . и да влезеш в техните глави. Б. и на тях мозъка да изпиеш, костите да 

строшиш, жилите да скъсаш, защото те търпят всякакви болести. Иди и не се връщай 

във вековете до приготвения ден за съд срещу него, бой се от Бога, седящ на престола 

херувимски, от него се бои всичко видимо и невидимо, ти най-много се бои от Бога, 

нему слава във вековете амин.  
 
 

4. Молитва против тресавица върху оловен амулет от Х в., публикува   на от К. 

Попконстантинов 

    

Текст: 

А. ЗаклёнаЇ 

тЇ трЇсавё- 
це словесем- 
ь   бж‚мъ юбоё 
сЇ ан‚га Мё- 

Б. хаёлЇ Гав- 
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рёлЇ х№д.- 
шё есё въсэ- 
хъ Їзъ 

Новобългарски текст: Заклинам те, тресавице, от словото Божие (със словото 

Божие). Бой се (уплаши се) от архангела Михаила и Гаврила. По-лоша си от всички 

болести ( недъзи). 

 
 

5. Молитва против тресавица върху оловен амулет от Х в., публикувана от К. 

Попконстантинов 

 

А. бэжё трс- 
авёце отъ сего 
чловэка г[оспод]ъ т- 
 прогонётъ 
бэжё трса- 
вёце отъ сего 
чловэка тоу ръ- 
чэ г[оспод]ъ т прог- 
онётъ бэжё 

Б. трсавн- 
це отъ сего 
чловэка г[оспод]ъ 
т прогонё- 
тъ 

Новобългарски текст: Бягай, тресавице, от този човек. Господ те прогони. 

Бягай, тресавице, от този човек. Казано е: Господ те прогони. Бягай, тресавице, от този 

човек. Господ те прогони. 

 
 

6. Молитва срещу вещица върху оловен амулет от Х–ХІ в., публикувана от К. 

Попконстантинов 

 

 

А. глагола же вэщёца дрэвъ плодо- 
вёту ё рече мёхаёлъ архёстратё- 
гъ аще мёне повэлё менэ сёнеё 

Б. мамонт©н. постётё н кльхь с© ему 
ё рече мё тако мё мёлёнтё© 
вҐсок« а вэщёца во вэка [а]мёнь  
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7. Молитва срещу вещица в сб. 273 НБКМ от ХVІІ в., публикувана от К. 

Попконстантинов 

50а 

гл‚аголаше вещица азь 
азь древо плодовито 

50b 

искореневаю юность же- 
ньскую свефу и ненав·- 
сть женьскую надвигь- 
ну и приближу се и зах- 
ожду чловеку яко и ко- 
кошь яко голубица 
ако зм·я азь удо...  

51б 

и рече михаиль архаг‚гль 
кажи ми родь твоихь аz 
име мора вz вещица гz 
визуса д.... .. макарила еz  
сияна sz евгелуса зz 
наврадулия и живи 
wгнь »z пладница · 
детодавица......  

 
 
8. Молитва срещу нежит от ХV в., публикувана от Н. Овчаров 

 

молива § нежита (л. 410). 

адаN има нежит и прададе гw евьзе [е]вьга, [wлову] мору, морэ вльнаN, вльни пенаN. пени 
кра[ем], краи песку песькь траве, трава русе, вьсиявьшь сл‚нце и усьшҐ. тако да исьшеть 
нежить на раба бж‚и им[э] р[экь]. вь име w‚ца и с‚на и ст‚аго д‚ха. и ниня и присно и вь веки 
века. аминь. 

Новобългарски текст: Адам има нежит и предаде го на Евга, Евга – на оловото, 

оловото на морето, морето – на вълните, вълните – на пените, пените – на бреговете, 

бреговете – на пясъка, пясъкът – на тревата, тревата – на росата, възсия слънцето и [я] 

изсуши. Така да изсъхне нежита на раба Божи (речи името). В името на Отца и Сина и 

Светия Дух. И днес, и винаги, и във веки веков. Амин. 

 

 

9. Молитва срещу червея Мигрин от ХV в., публикувана от Н. Овчаров 

 
молива за зуби гризещему чрьву мигриноу (л. 410б). 

В има w‚ца амьнь и с‚на аминь и ст‚аго д‚ха. аминь. седеше петрь на камень мраморень и 
беше брьжень и приде на нему хьTђ (л. 411) и реcђ ему рабе б‚жи петре, почто еси брьжень. и реcђ ему 
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рабь б‚жи петрь. г‚и. прииде чрьвь, име еNђу мигринь изгризе ме з№бе и челюсти ми сакруши мPлю 
ти се влDко исцели ме. и запрете г‚ь. чрьву мигрин№ и на том чаTђ з[д]равь биTђ рабь б‚жи. петрь 
тако да исцелееU рабь б‚жи им[э] р[экь]. вь име w‚ца аминь, и с‚на аминь и ст‚аго д‚ха аминь (л. 

411б) и очети ему три пути на глава. и зави № керосано платно да носить на врьхь главе и 
исцелееть. 

Новобългарски текст: В името на Отца, амин. И Сина, амин. И Светия Дух, 

амин. Седеше Петър на камък мраморен и беше угрижен. И дойде при него Христос и 

рече му: „Рабе Божи Петре, защо си угрижен?” И рече му раб Божи Петър: „Господи, 

дойде червей, името му е Мигрин, изгриза ми зъбите и челюстите ми съкруши. Моля ти 

се, владико, изцели ме!” И забрани Господ на червея Мигрин и в тоз час здрав беше раб 

Божи Петър. Така да се изцели раб Божи (речи името). В името на Отца, амин. И Сина, 

амин. И Светия Дух, амин. И прочети му (молитвата) три пъти на главата. И завий 

(главата) в керосано платно, да носи на върха на главата и ще изцелее. 

 
 

10. Молитва срещу уроки от ХV в., публикувана от Н. Овчаров 

 

млтва § №роци (л. 411б). 

в име w‚ца и с‚на и ст‚аго д‚ха. идеше i‚с х‚с и сретоше его №роци. и гл‚аше имь камо 
идэте №роци и рекоше кь нем№ идэемо вь дwN. да аще видҐмо дрэво добро и високw да 
исьхнеть да (л. 412) аще озьззримо на гор№ лэп№ и вҐсwк№ да распаDнет се. да аще №ззримо 
вь гльбҐн№ морск№ю да исекнеU. да аще №зримо на дэте добре и лэпо да №вэнеU. и реcђ имь i‚с. 
да не идете тамо нь идэте вь землю е‚¶ сьжьнь. и деF дэтищу млаDу колакь не печет се и т№ 
прэбҐваите женсци №роци. и м№жсци №роци. дэтинсци №роци. исхоD сл‚нц№ №роци wбэнDҐи 
№роци. полудньнҐ (л. 412б) уроци вь захwD сл‚нца №роци. веcрнҐи уроци, с№мрачнiи №роци. 
вэтрьнҐи №роци. РазҐдэте се №роци. и растаите еTђ №роци. § раба б‚жiа им[э] р[экь]. яко 
плэнь по земли. яко пена по воду. яко терско сэме по землю сканете №роци. яко листiе § 
дрэвьса wтидэте №роци и де же пэлUи не поють. и ѕҐ не лаюU. поидэте вь п№стiе (л. 413) 

гори и деF мт.. идэте т№ своемумо прэбҐваите до кончанiа вэка аминь.  

Новобългарски текст: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Вървеше Исус 

Христос и го срещнаха уроците. И говореше им: „Къде отивате уроци?” И рекоха му: 

„Отиваме в дома. И ако видиме дърво добро и високо да изсъхне! И ако съзреме 

планина хубава и висока – да се разпадне! И ако се взреме в дълбината морска – да 

пресъхне! И ако се взреме в дете, добро и хубаво – да увехне!” И рече им Исус: „Да не 

ходите там, но да идете в земята на 15 сажена, и където на детище младо колак се не 

пече. И там пребивавайте женски уроци, и мъжки уроци, детински уроци, от изгрев 

слънце уроци, обедни уроци, полудневни уроци, на залез слънце уроци, вечерни уроци, 

сумрачни уроци, междучасовни уроци, вятърни уроци. Разпръснете се, уроци, и 

разсейте се, уроци, от раба Божи (речи името). Като пепел по земята, като пяна по 

водата, като терско семе се разпръснете, уроци. Като листа от дървесата си отидете, 

уроци, и (там) където петли не пеят и псета не лаят. Вървете в пустите планини и 

където мт (?) идете. Там по своему пребивавайте до края на вековете, амин.” 
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11. Молитва срещу бяс от ХV в., публикувана от Н. Овчаров 

 

 мл‚тва § беса (л. 414б).     

пиши на хлебь пресьне словеса сия да изMезь чл‚вке ко не можеть § зла да д‚ха. преF 
сльнца. вь прьви ча¡T понеD и вь срэ и вь пеUкь пиши сище на хлебь. 

аz. гz. вz. фz. iz. сzi. кz. рz. 
§. нz. аz. кz. iz. иz. сz. 
тz. аz. сz. дz. iz. сz. пz. рz. 
izс. аz. мz. iz. исцелиpть. 

Новобългарски текст: Пиши на хляб пресен тези словеса, за да излезе (бeсът) от 

човека, който не може от злото да диша. Преди слънце, в първия час на понеделник, и в 

сряда, и в петък, пиши същото на хляб.  

аz. гz. вz. фz. iz. сzi. кz. рz. 
§. нz. аz. кz. iz. иz. сz. 
тz. аz. сz. дz. iz. сz. пz. рz. 
izс. аz. мz. iz. Ще изцелее. 

 

 

12. Молитва срещу змия от ХV в., публикувана от Н. Овчаров 

 
 мM ѿ зм [iе] (л. 414б). Преди заглавието в полето е нарисуван кръст с 

формулата i‚с. х‚с н‚и к‚а. 

вь име §ц‚а. и с‚на. и ст‚го. д‚ха. азь паBль иже и когDа го ки знамен·е (л. 415) азь прьвiи 
метTа на ст‚Ґе ап‚лҐ и хв¡Tь. плавающу ми вь море кь странамь сицелiискҐмь. кь wстрову 
приближив се. изҐдоше вси. ис корабля. изҐдоa же и азь еже сьбрати на wгньче ешменiа. нэкаа 
с№ха и §тDу изьшьдши. Змiа § топлоти. №сэкну ме вь десную руку и wбэси се w неpи. (л. 

415б) азь же сiю §тресь пакость же ни едину прiемь § нее. въ сьнь прэложих се. пришьD аг‚гль 
гн¡Tь Гаврiиль вьзгласи ме г‚ле павле рабе г‚нь вьстани. и разврьзи книгу сiю. и wбрэщеши вь 
неи писанiе гл‚ющее. не о единому стражD№щиN. нь о монwзэ. заклинаю рwдҐ звэремь 
прэсмикающим се по земли. вь г‚а (л. 416) нашего i‚y х‚а. и вь прэстоль его вҐсокҐ и вь 
wг‚ньую рэку исходещую изспоDножiа. г‚а нашего i‚y х‚а. и вь мнwжьст[в]о аг‚гль. и змiю 
врэдещую и василиска. змiю wгневидную. змiю тричелюстную. змiю дрэвовъсходную. змiю 
ст[о]дэлную. змiю чрьную. змiю (л. 416б) триглавную. змiю звэра земльнаго. змiю лютую 
имущую ядь вь деснэи челюсти. змiю пепелную. и миша лукаваго. и скорпiю вьдьхновенiе 
дiаволе. и дѣ  же приспэеть ст‚го апл¡¡Tа мл‚тва. и прчт¡Tiе б‚це. кои любо бDу ть звэрь №ядшивь 
ть ча¡T да умреU врэжDени же да исцэлэеть. мл‚тва ми прч¡Tтiе б‚це (л. 417) и ст‚го. ап‚ла павла. 
аминь. аминь. аминь. прочьU на воDю чистою напои болэщи. а аще ли е далече болэщи. а ти 
напои повэдавшаго и неwбзорна и неподвижима. 

Новобългарски текст: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Аз, Павел, така и 

когато … знамение. Аз, с първо място между светите апостоли, днес раб и на 

апостолите и Христов. Когато плавах в морето към страните сицилийски, към острова 

се приближих. Всички слязоха от кораба. Слязох и аз, за да събера за огъня ешмения 

някаква суха. И от топлината оттам изскочи змия. Клъвна ме в дясната ръка и се овеси 
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на нея. Аз отхвърлих тази пакост от себе си и нищо не приех от нея. В сън потънах. 

Дойде ангел Господен Гавриил и възкликна, говорейки: „Павле, рабе Господен, стани и 

разтвори тази книга. И намери в нея писанието, говорещо не за един страдающий, а за 

мнозина. Заклинам породите на зверовете, пълзящи по земята. В Господа наш Исус 

Христос, и в престола Му висок, и в огнената река, изтичаща от подножието на Господа 

наш Исус Христос, и в множеството ангели. Заклинам и змията, която вреди, и 

василиска, и змията облаковидна, змията огневидна, змията тричелюстна, змията, 

лазеща по дърветата, змията стоделна, змията черна, змията триглава, змията, която е 

земен звяр, змията люта, имаща отрова в дясната челюст, змията пепелна, и мишката 

лукава, и скорпиона, който е вдъхновение дяволско!” И където успее молитвата на 

апостол Павел и от Пречистата Богородица, който и да бъде този хапещ звяр, този час 

да умре! Увреденият пък да се изцели от молитвата ми към Пречистата Богородица и от 

светия апостол Павел. Амин, амин, амин. Прочети над вода чиста и напой 

боледуващия. Ако ли е далече боледуващия, ти напой този, който носи вестта. И  

необозрима и неподвижна.   

 

 

13.  Молитва против дявола, който причинява вреден дъжд, от ръкопис № 80 /308/  

НБКМ от ХV - ХVI в., публикувана от Б. Ангелов, М. Генов 

 

Мл‚тва § злаго дьжDа да се чьтетъ на георг·евь днь. и на вьзнесен·е гнTе. на сьшьствiе ст‚го 
Дх‚а. да се чьтет на четирiи странэ села по трищь. 

ГyЌ помолим се. Попъ. Въ истинy достоино и праведно лэпно ГмTь наш·имь ²yЌ Хм‚ь. 
поставляемь Михаила Архаг‚гела. да стрежетъ рэкь воднiих да д·яволь не иматъ области 
надъ ними. Гд‚ь прииде клетвою великою. съ Отцемь и съ стҐмь Дх‚ом яко да дiявола 
yтврьдить § рэкь воднiихь. ст‚ою Троицею. яко да не иматъ области на трyдэхъ 
хрTтианьскҐх одежDевати бyрею Заклинаю те дiаволе Бг‚омъ живимь истинiим. и пречTтою мт‚рiю 
Бц‚ею Марiею обрyченою Iосифови. Заклинаю те дiяволе всэми аг‚гели еже сътвори ГьЌ. 
Заклинаю те дiяволе четирми yгльми нб‚сними. Заклинаю те д·аволе четирми ев‚гсти Ма»еомь 
Маркомь Л№кою Iоаном подрьжнещiимьми н‚бо и землю. Заклинаю те дiаволе великҐм 
градомь ²ерTлмь. Вь немже почиваютъ вьси праведни. Заклинаю те дiаволе двэма на десете 
апTлом. Заклинаю те дiаволе .s‚¶. прPркъ. Заклинаю те дiаволе .мЌ. мнcкь. Заклинаю те дiаволе 
великҐ[м] пр‚рко прдтcею и крTтителем ²онаном. Заклинаю те дiаволе .т‚и¶. с‚тiи о‚ць иже вь 
Никеи. да не имаши области на трyдэх хрстианскихь. одежDевати бyрею злою. Заклинаю те 
дiаволе дЌ-ми рэками. Фисонь. Гiонь. Тигрь. Ефратъ. обьходещими вьс№ вьселеною. да не 
имаши области на трyдэхь христианьскiихъ. Заклинаю те дiаволе аг‚гелҐ архаг‚гҐ г‚а нашего ²y 
Ха. Заклинаю те дiаволе крьщенiемь гнT имь. Заклинаю те дiаволе вьскрTнiемь лазаревим. 
Заклинаю те дiаволе цвэтоносiем ГаЌ нашего ²y ХаЌ Заклинаю те дiаволе вьскрTнiем гнTим. 
Заклинаю те с‚тiимь его на нб‚са вьзнесенiемь. Заклинаю те дiаволе бг‚олэпнимь его 
преображенiемь. Заклинаю те д¶аволо чтTнаго и животворещааго крTта. да не имаши власти 
избити житъ христианьскҐих нивь. Заклинаю те д·аволе Седрахомъ и Мисахом и Авденаго. 
Заклинаю те дiаволе двэма ст‚илома еже сътвори ГьЌ. сл‚нце дневи а лyнy нощи. да не имаши 
области потопити житъ хртiаньскҐхь нивь. Заклинаю те дiаволе херyвимом и серафимомь ²y 
Хм‚ь Гм‚ь Нашимь пэнiемь немльчним. съ ними же и нашь глась да прiетъ бyдетъ 
при|лежанiемь и исповэданiемь. вьсегда и н‚ня и присно и въ вэкы вэком.     
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Новобългарски текст: Молитва противъ врэденъ дъждъ. – Да се чете на 

Георгевъ-день, на Възнесение Господне, на Св. Духъ Да се чете въ четиретэ краища  на 

селото по три п©ти.  

Да се помолимъ на Господа! Попътъ: „Наистина достойно, праведно и хубаво 

Архангелъ Михаилъ биде поставенъ оть Господа нашъ Исусъ Христосъ да пази рэкитэ, 

та дяволъть да нэма никаква власть надъ тэхъ Господъ дойде съ велика клетва съ Отца 

и Св. Духь да отблъсне чрэзъ Св. Тройца дявола отъ рэкитэ, за да нэма той власть 

надъ христианския трудъ, унищожавайки го съ буенъ дъждъ.  

Заклевамъ те, дяволе, въ живия истиненъ Богъ и въ прэчистата Му майка, 

Богородица Мария, сгодена за Иосифа. Заклевамъ те, дяволе, въ всички ангели, които 

направи Господъ. Заклевамъ те, дяволе, въ четиретэ небесни ©гла. Заклевамъ те, 

дяволе, въ четиретэ евангелисти: Матей, Марко, Лука, Иоанъ, които крэпятъ небето и 

земята. Заклевамъ те, дяволе, въ великия градъ Иерусалимъ, въ който почиватъ всички 

праведни. Заклевамъ те, дяволе, въ дванадесеттэ апостоли. Заклевамъ те, дяволе, въ 16-

тэ пророка. Заклевамъ те, дяволе, въ 40-тэ м©ченици. Заклевамъ те, дяволе, въ великия 

пророкъ Прэдтеча и Кръститель Иоанъ. Заклевамъ те, дяволе, въ 318-тэ свети отци, 

които бэха събрани въ Никей – да нэмашъ никаква власть надъ християнския трудъ, 

унищожавайки го съ буенъ дъждъ. Заклевам те, дяволе, въ 4-тэ рэки: Фисонъ, Гионъ, 

Тигъръ и Ефратъ, които протичатъ по цэлата вселенна – да нэмашъ власть надъ 

християнския трудъ. Заклевамъ те, дяволе, въ ангелитэ и архангелитэ на нашия 

Господь И(сусъ) Христосъ. Заклевамъ те, дяволе, въ кръщението Господне. Заклевамъ 

те, дяволе, въ възкресението на Лазаря. Заклевамъ те, дяволе, въ Цвэтоносието 

(Връбница) на Господа нашъ И(сусъ) Христосъ. Заклевамъ те, дяволе, въ възкресението 

Господне. Заклевамъ те, дяволе, въ светото Негово възнесение на небесата. Заклевамъ 

те, дяволе, въ Неговото благолэпно прэображение. Заклевамъ те, дяволе, въ силата на 

честния и животворящъ кръстъ – да нэмашъ власть да унищожавашъ житата въ 

християнскитэ ниви. Заклевамъ те, дяволе, въ Сидрахъ, Мисахъ и Авденаго. Заклевамъ 

те, дяволе, въ двэтэ свэтила, които направи Господъ: дневното слънце и нощната луна 

– да нэмашъ власть да наводнявашъ житата въ християнскитэ ниви. Заклевамъ те, 

дяволе, въ херувимитэ и серафимитэ на Господа нашъ И(сусъ) Христосъ и въ тэхното 

неумолкаемое пэние, къмъ което нека б©де приетъ и нашия гласъ съ прилежание и 

изповэдание сега, винаги и прэзъ вэчни вэкове.     

 

 

14. Заклинание срещу бяс, зъл дух, вселен в човек, публикувано от Б. Ангелов, М. 

Генов 

 

Заклинание надъ бэсн№«щиими с.  

Заклина« т зълыи начльниче, х№льныи начльниче, отъвръженыи и 
самодэльниче л©кавыи; заклына« т съвръженыи отъ вышьнЄ свэтьлости и въ тьм© 
гл©бины низведеныи за гръдость; заклина« т и вьс© съпадьш©« тво« сил©; заклина« 
т, д№ше зълыи, богомь саваотомь и вьсэмь воиньствомь, ангелы божии и атанаилемь, 
богомь вьседрьжительмь, изиди, отиди! Заклина« т богомь, сътворьшиимь вьсячьская, и 
свтыимь д№хомь и ¬диночдыимь ¬го сыномь, №бои с, бэжи, отътьци, отиди, 
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всьякъ демонъ нечистыи и сквъръньныи, льстивыи и многообразьныи, идеже аще ¬си и 
отън«д№ же аще идеши: или самъ ¬си невидимъ, или животьномь видэни¬мь являЄ с, 
или зми¬вомь, или звэриномь лицемь, или дымомь ¬теромь видимъ, или яко огнь 
възгаряЄ с, или привидэни¬мь с являЄ, или гадомь, или пътице«, или нощь«, 
глаголЄ, или въ винэ пи¬мь мноsэ или въ Єзи, или въ болэзни, или на смэхъ по№щаЄ, 
или п№стошьнъ, или чары люб, или звэздозьрьць, или чаромъ обрэтатель, или въ 
пияньствэ кръви проливаЄ, или мтежемъ творьць, бест№дьнъ, рьвьнивъ, не№стро¬нъ, 
съ л№но« прэмэня с и съ врэменьмь ¬теромь прэвращаЄ с, или на №трьн©«, или на 
пол№дьне, или пол№нощи, или изъ моря. или изъ рэкы, или изъ брэгъ, или изъ 
дръвеника, или изъ локъве, или изъ блата или изъ тръстия, или изъ дрэва, или отн«д№ 
же вэмь и не вэмь, отъ зна¬мыихъ и незна¬мҐихъ, отъ с©мьнэна мэста – отл©чи с и 
отъдэли, №стыди с образа образованааго, №бои с въплъщенааго бога, не №таи с въ 
рабэ божии семь, ибо жьзлъ желэзьнъ и пещь огньна и тръторъ и з©бы скръжьтани¬ 
жидетъ тебе; №бои с и бэжи, не възврати с ни ¬динъ, ни съ инэми зълыими д№хы 
нечистыими на непроходьн©« же земл« и на безводьн©«, на неиже чловэкъ не живетъ.       

Новобългарски текст: Заклинание на прихванати отъ бэсъ. 

Заклевамъ те, зълъ началниче, позоренъ началниче, отхвърленъ и лукавъ 

смутителю; заклевамъ те, свалений отъ високитэ свэтлости и хвърленъ за гордость въ 

тъмата на бездната; заклевамъ те, тебе и цэлата твоя паднала сила; заклевамъ те, зълъ 

душе, въ Бога Саваота и цэлото му воинство, въ ангелитэ Божии и въ Атанаила, въ 

Бога Вседържителя, излэзъ, махни се! Заклевамъ те въ Бога, който е създалъ всичко, и 

въ Светия Духъ, и въ едничкия неговъ Синъ, бой се, бэгай, махни се, върви, ти нечистъ 

и мръсенъ, измамливъ, многообразенъ демоне, к©дэто и да си и отъ к©дэто и да 

идешъ; било че си невидимъ, или пъкъ че се явавашъ като видэние подъ образъ на 

животно, змия или звэрь, било че си видимъ като димъ, или пъкъ пламтишъ като 

пламъкъ, или се явявашъ като привидэние, като нэкоя гадь, или птица, или пъкъ като 

гласъ, който говори нощно врэме, или пъкъ въ изобилно изпито вино, или въ напасти, 

или въ болести, или пъкъ като смэхоподскоросникъ, или като обитатель на пустошьта, 

или като любитель на омаи, или като звэздогадатель, или като изобретатель на магии, 

или като пиянъ кръвникъ, или подскоросникъ на бунтове, безсраменъ, ревнивъ, 

непостояненъ, който се мэнишъ на луна и понэкога, или утрина, или на пладне, или въ 

полунощь излизашъ изъ море, или изъ рэка, или изъ брэгове, или изъ дръвникъ, или 

изъ локва, или изъ блато, или изъ тръсть, или изъ дърво, или отк©дэто зная и не зная, 

отъ познати и непознати, отъ съмнителни мэста – отл©чи се, отдалечи се, засрами се 

отъ лицето на богообразния, побой се отъ въплотения Богъ, не се крий въ тоя рабъ 

Божи, защото желэзенъ жезълъ, и огнена пещь, и тартаръ, и скърцане на з©би те 

очаква; бой се и бэгай, не се връщай нито самъ, нито съ други зли, нечисти духове – 

нито дори на непроходима и безводна земя, на която човэкъ не живэе. 
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15.  Молитви против нежит от ръкопис № 273 /297/ НБКМ от ХVII в., публикувани 

от Б. Ангелов, М. Генов 

 

Нэжитъ са небTе спаDе. ПаTтирие слепи видеше его безногy гонише его безрукy еше его 
безужа свезаше его безножа заклаше его. и безь wгнна испекоше его и безусть изедоше его 
изиде нежить § коTтеиi ва меTо и ва кожу и в валаси и такоTе раTтая. яко соль § воде и тако § 
раба бж·я ваTегда и ння и присноо и вавек· векомь аминнь.  

Новобългарски текст: Нежит падна от небето. Слэпитэ пастири го видэха, безъ 

крака го гонэха, безъ р©цэ го уловиха, безъ в©же го вързаха, безъ ножъ го заклаха, 

безъ огънь го изпекоха, безъ уста го изядоха. Отиде нежитътъ отъ коститэ въ месото и 

въ кожата, и въ коситэ и се разтопи, като соль вь вода. Тъй и отъ Божия рабъ, винаги, 

сега и прэзъ вэковетэ. Аминъ. 

Адамь имаше нежиитъ и преDаеть га еве евва wлову. wлово. мору. море. пеTку пеTакь. краю. 
краи. траве. трава. роTе. роса сл‚нцу и ваTия сл‚нце. и ·саше роса а нежит погибе § раба б‚ж·я. 
ВаTегда инна и присно и ва векv¨ векомь аминь.  

Новобългарски текст: Адам имаше нежитъ и го прэдаде на Ева, Ева – на 

оловото, оловото – на морето, морето – на пэсъка, пэсъкътъ – на брэга, брэгътъ – на 

трэвата, трэвата – на росата, росата – на слънцето. И изгрэ слънцето, и изсуши росата, 

а нежитътъ загина отъ Божия рабъ винаги, сега и въ вэчни вэкове. Аминъ. 

С·а мл‚тва § нежита пиши на wлово, и положи на главе.  

ХеT б‚е, възложиви руку свою на главу адама рая. адам± же бҐсть здравь §тго чаT зрDавъ 
непоболе ни главою своpю. вь име w‚ца и с‚на и ст‚го д‚ха. и н‚ня и прTно. и вь вэкv¨ векwм 
аминь.   

Новобългарски текст: Тая молитва противъ нежитъ напиши на олово и сложи 

на главата.  

Христе Боже, когато Ти възложи р©ката си върху Адамовата глава въ рая, Адамъ 

оздравэ тутакси и оттогазъ глава го не заболэ. Въ името на Отца и Светия Дух, сега, 

винаги и прэзъ вэчни вэкове. 

 

 

16.  Молитви против нежит, от ръкопис № 622 (265) НБКМ от ХVII в., 

публикувани от Б. Цонев 

 

(л. 133б): Мл‚тви” § прокле‘таго нежи‘та < 

Сьхо‘дещу Iс‚у § сед±маго нб¡Tе сь го’товаго жили‘ща своего и„ сре‘те нежи‘та иˆ ре‘че еˆму х‚с: 
где иде‘ши нежи‘те. и ре‘че еˆму нежить: аˆзь иˆду вь чл‚чу гла‘ву моз±гь иˆсмрь‘цати, зу‘би 
ськроy‘шити, челю‘сти сло‘мити №ˆши wˆглу‘шити oˆч‚и wˆслепити, №ˆста №ˆкри‘вити, но‘сь 
№ˆгугнити’, гла‘ве болэзнь днь иˆ но’щь.  ˆИ ре‘че еˆму IсЌ: wˆбра‘ти се нежи’те вь го‘ру иˆ вьни‘ди въ 
2ˆлину гла‘ву иˆ вь wˆвню, та бо’ все трь‘пить иˆ прэстра‘даеть ту прэбу‘ди иˆ пожDи дон±деже н‚бо иˆ 
зе‘мля сконча‘еˆт се. №ˆбои‘ се б‚а седе‘щаго на прэ‘столэ херу‘вим±сце, донде‘же пр·и‘дэ‘ть су‘дити 
всеи‡ в±селенеи’.  ˆИ те‘бэ бе‘сов±ни нежи‘те, начелни‘че всакому неду‘г№, закли‘наю’ те, нежите, 
§тиди § ра‘ба б‚ж·а ¶„мR¡е вь и’ме оˆц‚а и с‚на и ст‚го <$ 
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ˆИдеше нежи‘ть иˆ по‘ль нежи‘та иˆ сре’те Ѕ„го арa¡аггль Гаври‘ль иˆ вьпро‘си еˆго: где иˆде‘ши, 
нежи‘те, иˆ поль нежи‘та иˆ че’тврьть нежи’та. иˆ ре’че, г‚и что‘ ни сьвра‘щаеˆши § гла‘ви чл‚че да не 
вьлезе‘мь вь гла±в№ чл‚чю иˆстле’ти еˆму мо‘з±гь иˆ wˆчи изврь‘тети.  ˆИ ре‘че еˆму арa¡агль аˆзь‘ ви 
закли‘няю’ вэ‘ликимь иˆменеN б‚ж·емь.  ˆWста‘ни се § ра‘ба б‚ж·а ¶„мR¡е. то’го бо 2T¡ дрь‘жава оˆц‚а и с‚на 
и‘ ст‚го д‚ха, б‚ь ви‘дэ яˆко звэ‘зд№ иˆсхо‘дэщу иˆз мо‘ра иˆ рэ‘кҐ” прэсу‘шаше (л. 133б–134) би||л± 
бе нежи’ть, била‘ бе гла‘ве болэ‘з±нь д‚нь‘ иˆ нощь. Слиша‘в же ¶‚с иˆ вьпро‘си Михаиˆла и Гаври‘ла что 
в·е иˆ реветь.  ˆИ ре‘че аˆзь еˆсмь нежи‘ть. аˆзь иˆду вь чл‚чю гла‘ву мо‘зга еˆго иˆсмрьцати иˆ крь‘вь 
иˆсп·ю иˆ ре‘че еˆму ¶‚с. закли‘наю те аˆзь, нежите, иˆди вь пу‘стою го‘ру иˆ вьни‘ди вь еˆле‘ню гла‘ву иˆ 
вь wˆв±ню да ко‘сти еˆго сьтрешь иˆ мозга его иˆзе‘шь wˆста‘ни се § ра‘ба б‚жа ¶мR¡е. вь иˆме оˆц‚а и с‚на 
< 

ХсЌ иˆсти‘ни б‚ь н‚шь вьзло‘жи ру‘ку на гла‘ву аˆдамо‘ву.  ˆАда‘мь не боле гла‘вою ни нежи‘томь 
ни по‘ль нежи‘та ни четврь‘та че‘сть нежи‘та. Та‘ко иˆ си” рабk¡ б‚жи ¶„мR¡е да не болить нежи‘томь, ни 
по‘ль нежи‘та вь име wˆц‚а иˆ с‚на и„ <$ 

Пои„ду .зЌ. а„п‚ль .зЌ. а„р±х‚гль .з. сечивь wˆстре‘ще иˆ .зЌ. свэще носе‘ще иˆ сре‘те иˆхь Миха‘иль иˆ 
Га‘вриль иˆ реc¡ иˆмь: где хо‘щете пои‘ти .зЌ. а„г‚гль. wˆни’ же рекоше: (л. 135) иˆдемь нежи‘та иˆсэ‘щи иˆ 
сь свэщами иˆжде‘щи иˆ крь‘вь иˆзь wˆч‚ию иˆстребити ра‘бу бж·ю ¶„мR¡е всегDа иˆ н‚ня иˆ прT¡но <$ 

ТиЌ б‚е н‚шь и„зве‘дэ апT¡ли свое § су‘хаго мо‘ра иˆдущим± же имь вь с‚ти гра‘дъ видэ‘ше чл‚ка 
на пу‘ти мучима лю‘те иˆ г‚ла: г‚и аˆ сьи что‘. wˆн± же §вэ‘щавь ре‘че. иˆмать болэз±нь нежи‘та 
сьхо‘деща на с‚ни чл‚чск·е яˆкоже сьни‘де ро‘са ¬ˆрмон±ска на бра‘дy  ˆАроню, тако иˆ с·а боле‘знь 
носи‘ма вэ‘троN да еˆгDа прилу‘чит се иˆли вь нощи иˆли вь д‚ни за№ˆтра иˆли вече‘рь нападаюˆще бэ‘дy 
твори‘ть. ТогDа г‚ла Фили‘пь. въ и‘ме оˆц‚а и„ с‚на и ст‚го д‚ха тебэ’ ре‘че проклэ‘ти нежи‘те творе 
бэ‘ду чл‚ку се‘му, §и‘ди ско‘ро § чл‚ка се‘го, иˆди вь пу‘стиню зDе хT¡№ прэDсто‘ещу ка‘ко сме‘ль еˆси 
прикосну‘ти се тва‘ри б‚жие иˆли поDбнь бҐ Каиˆну рьвни‘вому х‚с прогонить те, нежи‘те, сь всеми 
ст‚ми <$ 

БеЌ н‚шь ¶с‚е х‚е запре‘ти нежи‘ту яˆкоже запрэти дх‚омъ ст‚мь лэ‘теща аˆг‚гла разор±ша‘го 
иˆспро‘врьг±ша в±се сьзDан·е еˆго. при‘зри на ра‘ба твоеˆго ¶„мR¡е о‘дрьжещаго болэзн·ю нечи‘стою’, 
запре‘ти глухо‘му нежи‘ту иˆзити § гла‘ви § wˆч·ию иˆ повэ‘ли г‚и разори‘ти в±се болэ‘зни. Повеле‘ же 
г‚ь Козме иˆ Дам·аˆн№ глу‘хаго нежи‘та про‘гнати не вьзвратити се кь съзDанiю‘ сему б‚ж·ю ни 
мо‘з±га иˆсмрь‘цати ни wˆчи wˆслэ‘пити №„тврь‘ди гла‘ву еˆму мл‚итвами б‚це иˆ в±сехь с‚т·ихь твоиa 
<$ 

Закли‘наю те, нежи‘те, с‚тою б‚цею иˆ стимь  Îоан·номъ крT¡ти‘телемъ .в‚¶. аˆпT¡лма иˆ всеми 
нбT¡ни‘ми сила‘ми’ хер№ˆвимоN иˆ серафи‘моN, ст‚ми а„г‚гли’ (л. 136) Михаи‘ломь Гаври‘ломь, №ˆри‘ломь, 
Рафаи‘ломь иˆ в±семи ст‚ми прэпоDобними. Закли‘наюˆ те, нежи‘те, да не хо‘диши вь чл‚ки, нь иˆди 
вь го‘ру и вьни’ди вь еˆленю’ гла‘ву иˆ вь wˆв±ню ту преб№ди до уго‘тован±наго дне вели‘каго су‘да, 
дон±де‘же пр·и‘дэть х‚с хо‘теи’ с№‘дити все‘и вьселен±неи иˆ те‘бэ, бесо‘в±ни нежи‘те, наче‘лниче 
всакому неду‘г№ №ˆбои се б‚а седэ‘щаго на прэ‘столе херу‘вим±сцемь. Заклиня‘юˆ те, нежи‘те бг‚омь 
саваюˆ»оN .мЌ. мc¡ни‘кь, wˆста‘ни се § ра‘ба бж·а ¶„мR¡е §иˆди § н¬‘го иˆ не вьз±вращаи‘ се ктом№, яˆко 
гнT¡я ¬ дрьжа‘ва wˆц‚а и с‚на <$ 

Закли‘няю„ те, нежи‘те, послу‘шаи‡ мл‚тви с·е №ˆбои‘ се б‚а твор±ца всеa еˆго‘же послушаеть 
ве‘трь иˆ мо‘ре, зе‘мля иˆ звэ‘ри, ско’ти иˆ га‘ди, птици, аˆг‚гли арaаг‚ли вла‘сти иˆ в±си зе‘мльни 
демо‘ни. БезDни №ˆжа‘сают се, иˆ вса‘кь еˆзи‘кь №„жасаеˆт се иˆ трепе‘щеть. Что стои‘ши зла еˆзо 
пако‘стлива тэ‘лу, §и‘ди §ступи § глави чл‚кy се‘му рабу б‚жию ¶ˆмR¡е вь име §ц‚а <$  
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Покло‘н±шу вь с‚теи‡ цр‚кви ни‘же крь‘ви пролеи’, ниже №ˆмрэти сьтвори §и‘ди § н¬‘го, не 
ськри‘ се вь н¬N, ни на‘презаи’ врэдовнихь жи‘ль, ни гноя сьби‘раи, нь иди §нуду‘же еˆси при‘шль. 
Вь и‘ме wˆц‚а и„ с‚на иˆ ст‚го д‚ха <$  

Нежи‘ть сь нбеT¡ спадэ, пасти‘р·е слэ‘пи видэ‘в±ше еˆго, без± но‘гу гони‘ше еˆго иˆ без± ру‘ку еˆше 
еˆго, без± юˆжа свеза‘ше еˆго, без± но‘жа закла‘ше еˆго.  И̂зи‘дэ нежи‘ть § ко‘сти вь ме‘са иˆ § ме‘са на 
вла‘си иˆ тако ра‘стаи‡ се яˆко со‘ль вь во‘дэ вь иˆме wˆц‚а иˆ с‚на <$ 

БеЌ ¶‚с и с‚тая б‚ца и„ с‚ти  ˆIwан‚нь крT¡титель иˆ wбрэ‘тоху чл‚ка иˆ вьпро‘сиху: чл‚че, что‘‘ ти 
бҐT¡. иˆ ре‘че, г‚и невемь что‘ ми се ро‘дило аˆвра‘кь иˆли седра‘кь.  ˆАб·е по‘сла г‚ь №ˆчени‘ка Симона иˆ 
но‘жь еˆм№ да‘де иˆ свое вер±ствие, иˆ ре‘че еˆм№’: иˆди иˆ пре‘режи коре‘н·е нежи‘ту вь и‘ме оˆца иˆ с‚на иˆ 
ст‚го д‚ха иˆ н‚ня иˆ прT¡но <$ 

 ˆАда‘мь иˆмее нежи‘ть. ˆИди ˆАда‘мь иˆ да‘сть ˆЕве, ˆЕва wˆло‘ву, wˆло‘во мо‘ру, мо‘ре вль‘намь, 
вль‘ни кра‘еви, кра‘и пе‘ску, песо‘кь тра‘ве, тра‘ва росе, ро‘са сл‚нцу. Сл‚нце вьс·а‘в±шу иˆсь‘ше ро‘са. Та‘ко 
да ись‘х±неть нежи‘ть § ра‘ба б‚ж·а, вь иˆме оˆц‚а иˆ с‚на иˆ ст‚го д‚ха иˆ н‚ня иˆ прT¡но иˆ вь вэ‘кҐN вэ‘коN 
<  

 
 

17.  Молитва срещу дявол от ръкопис № 631 (102) НБКМ от ХVII в., публикувана 

от Б. Цонев 

 

Мл‚тва ст‚го Сиси‘на ИсиDора и Симеона и ‹еwDра. 

Вь име о‚ца и ст‚го д‚ха яко би‘сть воинь якоже  с‚ти Си‘сиёь и Симеонь Исидо‘рь иже 
мно‘гимь вьсе‘мь wделе‘ваше аЌ асирияно‘мь .вЌ. изми‘теленомь. Егдаже бе‘ше .кЌ. пЌ землю 
аравискои изидоше с‚ти на ло‘вь и яви‘ се Сиси‘нy аг‚гль г‚нь и ре‘че ему. иди кь сестре свое 
МеM¡е‘ньти, ¬T¡ роди‘ла 2Ќ сино‘ве и дияваль вьзель. Нн‚я младо отро‘че имать и хо‘щеть и него 
дияво‘ль хощеть №зеть нь да‘ не сьтвори’ лов±ца дияво‘лу и то‘му прогони‘ль и вьсе‘мь дияволь. 
Тогда с‚ти Сиси‘нь №стрьми‘ се иди кь се‘стре свое Меле‘н±ти и ти беше сьтво‘рила сльпь 
мраморе’нь и wко‘вала го бе гво‘зде излия го wло‘во и закова медими и вне‘ла бе бра‘шно за sЌ 
леть и д‚ве wтроко‘вици на службу себэ’. Егда приближи се с‚ти Сиси‘нь кь сльпу и вьнезапу и 
бҐT¡ бура вели‘ка и зи‘ма и ре‘че с‚ти Сиси‘нь. сестро моя, Мелен±тие. §врьзи‘ ми да вьни‘ду понеже 
бура велия смyщает± ме. И рече Мелетия. не смею ти §врьзи’ бра‘те мои понеже имать младо 
wтроче и бою се § диявола. И рече с‚ти Сиси‘нь. не бои се азь есмь ловець дияво‘лу тому 
прогонитель. Милентия слиша глаT¡ его §вьрзе ему сль‘пь. ТогDа дияволь сьтво‘ри се просе‘но 
зрь‘но и приле‘пи се ко‘ню поть копи‘то и вьни‘де вь сльпь. То‘гда би‘сть вь полуно‘щи Мелен±тия 
wсезав±ши wтроче свое’ (рече) w бра‘те его мрьтво и вьзупи гласомь велиемь гл‚ющи брате мои 
Сиси‘не яко ти’ реко‘хь тако‘ ми биT¡. То‘гда с‚ти Сиси‘нь вьсеDе на ко‘нь свои якоже пламень дихаше 
врага гоне‘ща wбрете врьбо б‚жи (и рече) виде ли врага бежуща wтроче носеща она бе видела и 
р‚че не ви‘дехь. Тогда с‚ти Сиси‘нь прокле я цветь да имашь а плодь да немашь. И паки wбрете 
купина и рече виде ли врага бежуща wтроче носеща она бе видела и рече не ви‘дехь. Тогда с‚ти 
Сиси‘нь про‘кле а купино’, да си’ чл‚ку на препет·е а себэ на проклет·е де ти коре‘нь ту и врьхь. И 
паки wбре‘те аворь дре‘во б‚жiе (и рече) яво‘ре, виде ли вра‘га бежуща wтро‘че носеща wна бе 
виде‘ла и рече виде‘хь и реc¡ с‚ти Сиси‘нь да си блT¡вено, яворе, да си вь црквахь клепало да 
прозовешь праведника на спT¡ен·е а грешники на покаан·е. И паки wбрете масли‘на дре‘во бж·е 
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масли‘но (рече) не виде ли врага бежуща wтро‘че носе‘ща она бе видела и рече видехь пону‘ри се вь 
мо‘ре сь ри‘бами мор±скими (и рече с‚ти Сиси‘нъ маслино, да си блT¡вена у цр‚ква и чл‚ку на  
исцеление) Тогда с‚ти Сиси‘нь сьтвори млтва кь г‚y и врьвьже вьDиць вь море извлече врага на 
сyхо и наче‘ти его би‘ти и мучи‘ти глющи дажDь ми дети сестрени мои Мелен±тини и зел±хи и 
ре‘че с‚ти Сиси‘нь живь г‚ь б‚ь мои’ на нб‚си и на земли не има те пустити, дияво‘ле, не изниDеши 
из руки моеи’ дон±деже не аDсть дети Мелин±тини. И рече дияволь изель ги самь. И рече 
изьблюи ми мле‘ко матер±но свое’, еже еси сиса’ль млаDь да азь блювамь де‘ти №пори‘раше се 
дияво‘ль. Тогда с‚ти Сиси‘нь, мл‚тву сьтво‘ри кь г‚у гл‚юще г‚и ¶‚с х‚2 №сли‘ши ра‘ба тво‘его днT¡ь да 
просла‘влю те ра‘бь твои’ дияволь да посрамит се’ и блу‘на млеко мате‘рино свое’. Посрами се 
дияво‘ль и №кра‘тише се сили’ его и изблюва sЌ синове Меленьтини. И рече с‚ти Сиси‘нь живь г‚ь 
б‚ь мои’ на нб‚си и на земли’, не има те пустити дияволе, не излезешь из± руки мои’ аще не 
кльнеши се идеже мл‚тва моа’ чететь се име мое’ поме‘нуть ме, ту не можеть прии‘ти мора ни 
вещи‘ца ни дияволь. Тогда дияволь кльнеть се Сиси’не, тако‘ ми вишня‘го и тако’ ми си‘ли 
нб‚сни и тако’ ми .мЌ. попове иже пою‘ть непреста‘но на нб‚си, идеже име поме(нует се) мл‚тва моа’ 
чете‘ се вь дому раба б‚ж·а иN¡м то’ и да не приступи‘ть ни мо‘ра ни вещица ни зль д‚хь § века и 
до века аминь. 
 
 
18.  Молитва срещу мора и вещица от ръкопис № 631 (102) НБКМ от ХVII в., 

публикувана от Б. Цонев 

 
Мл‚тва ст‚го Сиси‘на и Симо‘на и Си‘дора и ‹еwдора 

Вь име w‚ца и с‚на и света‘го д‚ха. Стоить Сиси‘нь преDь двери раба бж·а имR¡ копиемь (се) 
подпре‘ль, мьчем± се пре‘по(ясиль) мо‘рамь и вещи‘цамь и въсаку руку виламь и вили‘цамь 
назо‘ромь темже вьзваa вьси аг‚гли сь нбT¡ь аг‚гль Миха‘иль, апT¡ли хT¡ви Петра и Павла. Прии‘де § 
нб‚сь невиди‘му и прого‘неше § места се‘го мо‘ре и веща‘ци и § дияво‘ла вьса‘ки чаT¡: вече‘рь и 
полуно‘щи вь годину егда мо‘ре почи‘вають егDа вода не те‘четь ни пе‘тли по‘ють ни ѕи лають тогDа 
вьси беси’ и тьмн·е д‚хи §тиDе § ме‘ста се‘го § хра‘ма се‘го § сиa четириa (странь) ра‘ба бж·а имR¡ зде 
несть вьмь ме‘сто, зде .д. еvC¡ли‘сти зде’ .к¶. апT¡то”л зде’ s‚¶ прP¡рки и прева‘стла и бранища ра‘ба б‚ж·а 
имR¡ вь име w‚ца и с‚на и ст‚го д‚ха << 

КрT¡ть хрT¡тияномь №пованiе. КрT¡ть wчеаноN сп‚сь. КрT¡ть wбуреваеN приста‘нище. Кр‚ть 
недугующиN вра‘гь.... вьсечтT¡ни крT¡те хT¡вь помилуи покри‘ и сьхра’ни г‚и б‚е ¶vT¡ х‚е ра‘ба бж·а имR¡ § зла’ 
д‚ха и § зла’ чл‚ка и § зла’ находа. 

А се имена’ г‚ня числwN .оЌ.кЌ. еже хи има‘ть и но’сить чл‚кь сь собою чT¡то § вьсакои’ зла’ 
избавле‘нь будеть: 

Вла‘сть си‘ла сло‘во жи‘воть млT¡ть лю‘би мудро‘сь w ситорь, пандwкрато‘рь параклить..... 
б‚ь троица неразделима црь на‘дь вьсе‘ми ц‚рие w вьсе‘хь бл‚ги г‚‚и исце‘ли и защити’ кро‘воN кри‘лу 
своею аг‚гелскую раба бж·а имR¡ § руки § мо‘ру и § вещицу и вьпи‘ру и § плаеDницу и § махлу и 
§ глаB¡ и § клини и § нежи‘ть и § неради и § д‚на еже има‘ть рЌ нЌ еЌ нокти вь гла‘ве или вь срDци 
чл‚ку то‘му вь име w‚ца и с‚на.... 
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19.  Молитва срещу дявол от ръкопис № 646 НБКМ от ХVIII в., публикувана от Б. 

Цонев 

 

л. 61: Мл‚тва § проклетаго дивола и сатану: 

 ˆWтиди проклета сатано § васехъ .дЌ. угли храма сего места § сего ложа зде рабу бжию 
Никету – покланяет се и спит и хощетъ зде аг‚гли преDверми предъстоютъ § васехъ горъ 
елеоˆн±ски держеще палици wг‚не §гонеще васаку злобу § s‚ла с‚на и ложа сего возваa и возгласиa 
апоT¡тола Петра и Павла да прокълнетъ мору и вещицу и дивола и васе непризни и нечистие 
д‚хи и ва васе вечерие и полyнощи егDа ни ѕци лаютъ ни петли пеютъ тогда ти проклета, 
сатано, пакость да не сотворишъ рабу своему Никету – но иди въ свое грозство, проклинаю те 
со w‚цем ст‚имъ дхомъ и нинэ и прT¡но... 

 

 

20. Молитви срещу змия, публикувани от Ив. Дуйчев 

 

1. М(о)л(ё)тва ст‚го ап(о)с(то)ла Павла wт змp Рилски ръкопис № 42 от ХVI – ХVII в. 

Въ ёме §ца ё с‚на ё ст‚го д‚ха. ёногда гонётель, н(Ґ)нэ же ч(ь)стнҐё съсоyдь. ёзҐдохь wт 
wбҐтэлёща моего въ Сёкел¶ю ё сьгра(ма)ждьшу мё с№хҐ розгҐ, ё абp ехёдна ёзьшьдшё 
№сэкн№ ме въ десн№ю р№ку ё wбэсё се. азь же ёмэе въ себэ сёлу ст‚го д‚ха ё с¶ю wттресь 
въ рожд¶ё пламень ё сьжена бҐс въса до конца. ё нё pдёну же пакость прpм wт №сэкновеня 
еp. въ сънь прэложёх се ё прёшъд архаг‚гль велёкҐё Мёхаёль ё възгласё ме г‚лp: Савле, 
Савле, въстанё ё въспр¶ёмё с¶ю кнёг№. ё wбрэщешё слово напёсано сёце гл‚юще: заклёнаю 
вас бҐвш¶ёх .че. (?) ё половёну родовь sвэрё пльзающёх по землё въ б(о)га сътворшаго 
н(е)бо ё землю ё море ё въ непоколэбёмҐё прэстоль. змя пакостнаго, заклёнаю те въ рэку 
wгньн№, яже ёсходёть wт подножя ногу г(оспод)ню, ё б(о)г№ ё сп(а)с№ нашему IyЌ Хо‚y ё въ 
нpговэх беспльтнҐёх аг‚гль. ё васёлёска змя родwм, змя тетрахалёна, змя додекахалёна, 
змя лагодрома, змя pх¶дна, ёже ёмать въ десноё странэ ядь що лёбо аще №ясть немощно 
ему wжётё, еще ж(е) .кд. родь, свалкь. ёдеж(е) постёгнеть вэрнаго ё ст‚го ап(о)с(то)ла 
м(о)л(ё)тва ё запрэщенp сp въ коё абp чась №хапавшя змя №мреть. чл‚кь же №язвлpнь wт 
нpе жёвь б№деть въ славу w‚цу ё с‚н№ ё ст‚му д‚х№. н(Ґ)ня ё пр(ё)сно ё въ вэк(ё). 

Новобългарски текст: Заклинание на апостол Павел против змия 

В името …… някога гонител, а сега почетен съд. Излязох от моето живелище в 

Сицилия и като събирах сухи пръчки, веднага се яви ехидна, ухапа ме на дясната ръка и 

се провеси …… Унесох се в сън, яви се … архангел Михаил, обърна се към мене и 

рече: „Савле, Савле, стани и вземи тази хартия. Там ще намериш написано слово, което 

гласи така: Заклевам ви 905 и половина родове звярове, пълзящи по земята, …….. – 

змия пакостна, заклинам те в огнената река, …….. , и змия василиск по род, змия 

тетрахалина, змия додекахалина, змия лагодрома, змия ехидна, която има на дясната 

страна отрова, с която ако нещо бъде ухапано, не може да остане живо, – както и 24 

рода влечуги, да ги постигне клетвата и тази запрета …….., та змията, щом ухапе, 

веднага да умре, а човекът, който е ухапан от нея, да остане жив ………”.  

 

2. М(о)л(ётва) ст‚го Павла wт змp ръкопис № 6 (99) НБКМ от 1479 г. 
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Аще когw усекнетъ пwд(о)баетъ сёцэ творётё: да прёнесет се блюдо ново ё сътворёт се въ 
блюдо крстъ съ всем послэдован¶pм крста, ё да напёшет се троп(арь) сҐ около крста около. 
въздвёж± Мwvсё на стлъпе ёсцэлpня въсъ до конца, ё да омpт се сщ‚нною водою 
новомесчною аще wбрещет се. аще лё нё, а тё вэзмё чёсту вwду ё wм¶ё блюдо въсе ё да 
ёспpт угрёзенё зм¶pю аще блёзу pс(ть). аще лё нё да ёспёpт ёшеё лекованp. 

Новобългарски текст: Заклинание на апостол Павел против змия 

Ако (змия) ухапе някого, той трябва да стори така: да донесе ново блюдо, да направи в 

блюдото кръст заедно с цялото последование на кръста и да напише този тропар около 

кръста: да се издигне Мойсей, цял, на стълба за изцеление. Да се омие със светена вода 

новомесечна, ако се намери. Ако ли не (се намери), да се вземе чиста вода, да се омие 

цялото блюдо и ако ухапаният от змия е наблизо, да я изпие. Ако ли не е (наблизо), да я 

изпие онзи, който дири лечение. 

 
3.  М(о)л(ё)тва: 

Въ ёме w‚ца ё с‚на ё ст‚го д‚ха. ёногда гонётел(ь), н(Ґ)ня чстн¶ё‡ съсудь. ёзёдох ...  wт 
обёталёща моpгw въ Сёкpл¶ю ё съграмаждьшу мё сухё розг¶ё ё абp ехёдна ёзьшьдшё wт 
топлотё, .... усекну ме въ дэсную рyкy ё wбесё се. аз же ёмеp въ себе сёлу ст‚го д‚ха .... с¶ю 
wттрес въ рожденp пламенёе, ё съжежена бҐс въса до конца. ё нё едёну ж(е) пакwстъ пр¶pх 
wт усекновеня pе. въ сънъ прэложёх се ё прёшьд архг‚глъ велёкё Мёхаёлъ, възгласё ме 
г‚лp: Савле, Павле, въстанё ё въспрёмё с¶ю кнёгу ё wбрещешё слово напёсанно сёцэ гл‚юще: 
заклёнаю вас .¿‚е. ё половёну рwдwвъ, звэрё пльзающе по землё въ б(ог)а сътворшаго н(е)бо 
ё землю ё море ё въ непоколэбҐмё егw прэстол. змя пакостнаго (οˆφιν το’ν βλα‘πτοντα), 
заклёнаю те въ реку wгньную, яж(е) ёсход¶ть wт подножя ногу г(оспод)ню н б(ог)у ё сп(а)су 
нашему IyЌ ХуЌ ё въторо [?] бесплътн¶ё аг‚гелҐ  ё вас¶ёлёска змя Родwм (το’ν βασιλι‘σκον 

σρα‘κοντα το’ν γεννAιον), змя тетрахалёна (οˆφιν τετραχα‘λινον), змя додекахалёна (οˆφιν το’ν 

δωδεκαχα‘λινον), змя лагодрома (οˆφιν λαγοδρο‘μονα), змя двоp на десете главннаго, зм¶ю 
wгнpвҐднаго, змя врановҐ(д)наго (οˆφιν το’ν κορακοειδ\), змя дубовъсходнаго (οˆφιν το’ν 

δενδροαναβα‘την), зм¶ю стрэлную, зм¶а пепелнную, зм¶ю ех¶дно, ёж(е) ёмат въ дэсноё 
странне ядъ, что любо аще уястъ, немощно pс(ть) ему жётё. еще ж(е) .к‚д. рwд± свалакъ (τα’ς 

ειˆκοσι τε‘σσαρας γενεα’ς το‡ α„σπαλα‘γγου), ёдеж(е) постёгнет вэрнаго ё ст‚гw ап(о)с(то)ла 
м(о)л(ё)тва ё запрэщенp въ коё абp час ухапёвш¶ё умрет, ч(е)л(о)в(э)къ же уязвлpнё wт нpе 
жёвъ будет въ славу w‚ца ё с‚на ё ст‚гw д‚ха ё н(Ґ)на ё прёсно ё въ вэкё вэкwм амён.  

Новобългарски текст: В името …….., някога гонител, сега почетен съд. Излязох от 

моето живелище в Сицилия, и като събирах сухи съчки, веднага се яви ехидна от 

топлината, ухапа ме в дясната ръка и се провеси. Аз обаче като имах в себе си силата на 

светия дух, отърсих я в пламъка от съчките, тя изгоря напълно, и аз не понесох никаква 

пакост от нейното ухапване. Унесох се в сън, дойде …….. архангел Михаил, обърна се 

към мене и ми каза: „Савле, Павле, стани, вземи тази хартия и ще намериш (там) 

написано слово, което гласи така: Заклинам ви, 65 и половина рода зверове, които 

пълзите по земята, ………. змия пакостна, заклинам те в огнената река, ………… , – 

змия василиск по род, змия тетрахалина, змия додекахалина, змия лагодрома, змия 

дванадесетоглава, змия огневидна, змия врановидна, змия, що се качва по дърветата, 

змия стреляща, змия пепелна, змия ехидна, която има на дясната страна отрова, та като 

ухапе нещо – то не може повече да живее. Още и 24-те родове влечуги, които да 
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постигне молитвата и запрещението …….., – когато змия ухапе човек, веднага да умре, 

а човекът, който бъде ухапан от нея, да остане жив …….., амин.   

 

 

20. Молитви срещу бясно куче  от ХVI – ХVII в., публикувани от Ив. Дуйчев 

 

1. W бэсн№ псу кого №©стъ, напёшҐ на хлебе к¶селе ёл¶ на посворе [просфоре? ]. дёза дёза, 
даза. ё даё ёзвест¶ болещому. 

Новобългарски текст:  Когато бясно куче ухапе някого, напиши на кисел хляб или на 

просфора: Диза диза, даза, – и дай на болния да го изяде. 

 

2. Сёа слова wт бэса напёшё на хлэбь прэсень бэсолpнь ё даё‡ pму да ёзедэ прэжде сльнца 
вь че(твертъ)к±, та да вёдёшь дарь б(о)жҐ: 
лЌ. гЌ. оЌ. »Ќ. ¶Ќ. фЌ. ёЌ. гЌ. 
оЌ. еЌ. фЌ. пЌ. гЌ. рЌ. ёЌ. аЌ. 
дЌ. еЌ. зЌ. pЌ. sЌ. аЌ. дЌ. wЌ. 
рЌ. кЌ. аЌ. дЌ. чЌ. лЌ. аЌ. лЌ. 
фЌ. ооЌ. мЌ. еЌ. гЌ. рЌ. еЌ. 
»Ќ. лЌ. еЌ. §. §. sЌ. гЌ. 
сЌ. пЌ. рЌ. кЌ. аЌ. лЌ. ¶Ќ. »Ќ. 
дЌ. ¶Ќ. еЌ. wЌ. дЌ. »Ќ. оЌ. 
§. (д). дЌ. { { 

Новобългарски текст: Напиши тези слова против бяс върху пресен безсолен хляб и му 

го дай да го изяде преди (изгрев) слънце, в четвъртък, за да видиш дара божи: 

л. г. о. ». ¶. ф. и. г. 

о. е. ф. п. г. р. и. а. 

д. е. з. ¶е. s. а. д. w. 

р. к. а. д. ч. л. а. л. 

ф. оо. м. е. г. р. е. 

». л. е. w. w. s. г. 

с. п. р. щ. а л. ¶. ». 

д. ¶. е. w. д. ». о. 

w. (д). д. :~ :~  

 

3. Сёе wт бэсно ѕе ё wт sвэра напёшё на прэсень хлэбь на кору да ёзедеть прэжде слнце вь 
нед(э)лю ся слова: 
sго»¶скроёакё. кнёфё. wестнё. ад§зеэад¿§ кавпwф§мепрзлеоркала ¶ § дсодspнs: 

Новобългарски текст: Напиши това против бясно куче и звяр върху кора от пресен 

хляб, да изяде в неделя преди (изгрев) слънце тези думи: 

sго»¶скроёакё. кнёфё. wестнё. ад§зеэад¿§ кавпwф§мепрзлеоркала ¶ § дсодspнs: 
 

4. Молётва wт беснаа псаа 
Нап¶сатё на прэснь кр№хь вь прьв№ с№б(от№) ё вьтор№ прэде сл‚нцем г(оспод)№ помолём± 
се. Вь х‚ас. чаврёсь. деврёса врань декарёwнь менд№гасе мне сесе грегарёсонь. дука прэскень 
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д№лёкь кен±де. кате ке№лань. паде №дадан. ав№самонь. наврёсь прэска д№влёсь кеньдед№ 
пенде статё авосамонь: гyT¡ х‚ь мёнь. 
аЌ гЌ оЌ »Ќ кЌ рЌ § ёЌ аЌ кЌ 
¶Ќ ёЌ аЌ фЌ ёЌ еЌ фЌ сЌ тЌ рЌ 
ёЌ аЌ дЌ еЌ зЌ зЌ еЌ аЌ дЌ фЌ 
пЌ оЌ лЌ ѕЌ § дЌ ¶Ќ кЌ рЌ лЌ 
лЌ еЌ оЌ ¶Ќ кЌ ёЌ рЌ кЌ аЌ аЌ 
еЌ »Ќ дЌ еЌ »Ќ оЌ сЌ дЌ 
ё №змё ножь wтрэжё да ёде ё да грёзе репея сельнаго. 
 
Новобългарски текст: Да се напише върху прясна кора (хляб) през първата събота и на 

втората пред (изгрев) слънце да се помолим на господа. Врис хас, чаврис, девриса вран 

декарион мендугасе мне се сесе грегарисон. Дука прескен дулик кенде. Кате кеулан. 

Паде удадан. Авусамон. Наврис преска дувлис кендеду пенде стати авосамон. 

 

а. г. о. ». к. р. w. и. а. к. 

¶. и. а. ф. и. е. ф. с. т. р. 

и. а. д. е. з. з. е. а. д. ф. 

п. о. л. ¾. w. д. ¶. к. р. л. 

л. е. о. ¶. к. и. р. к. а. а. 

е. ». д. е. ». о. с. д. 

и вземи нож, отрежи да иде и да гризе земен репей. 

 

 

22. Молитви срещу бясно куче и вълк в Зайковския требник от ХIV в., 

публикуван от М. Цибранска-Костова, Е. Мирчева 
  

1. Г‚ё б‚е нашь гредэше с‚ты иwа‚нь, вь с‚т© гор©. ё ношаше с‚т© брадвёц©. да №сэчеть 
с‚то¬ дрэво. ё срэтоше га бэснё п±сё. ё бэснё вльцё. ё доёде ¬м№ глаT § w‚ца ё с‚на ё ст‚го 
д‚ха. Iwа‚не Iwа‚не възвращаё се не №жасаё се. н© даё чл‚вкомь б‚жи¬ тэло, б‚жи© крьвь да 
ядеть. ё да ёмь ¬T на ёсцэлени¬. ё да се маж©U вь ёме w‚ца ё с‚на ё ст‚го д‚ха. Си© мл‚тв© 
чьти, »z, щь. ножемь чине крTть ако ¬ близь чл‚вкь тьзи. даи ¬м№ вино и хлэбь. ако ли ¬ 
далеко. а ты на поскор№ вино №лиявь подаи. и ножь подложи поD становни камень. № 
пол№нощи¬. и си© мM вd: р±ци. 
 2. Въ име w‚ца ё с‚на ё ст‚го д‚ха. поиде с‚ты иwа‚нь п©темь. и видэ во¬ желэзни¬, и вльке 
бэсне. и №боя се, и вьстрепета, и възгогота. и реc ¬м№ г‚ь не бои се  Iwа‚не. не гогощы и не 
трепещи. н© вьзми б‚жи¬ тэло и б‚жи© кр±вь. и даи чл‚вкомь да ядеть ё да ёмь ¬T лэкь § 
вьстока и до запада. вь ёме w‚ца ё с‚на ё ст‚го д‚ха и н‚нэ и прTно и въ.  
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