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Старобългарски молитви от Х в. 
против тресавици върху оловни амулети

В дълголетното съществуване на средновековната българска литература 
т. нар. апокрифни молитви и заклинания се явяват един от важните жанрове. 
Досега по време на археологически проучвания и случайни находки са наме‑
рени близо 80 оловни амулета с врязани върху тях текстове против различни 
болести, псалтирни и евангелски текстове [Попконстантинов 1995: 850–853; 
Popkonstantinov, Kronsteiner 1994: 236; Константинова 1997: 163; Попконстан‑
тинов 2006: 311–331; 2009: 341–351] 1. Всички тези текстове се разпределят по 
езици, диалекти, периоди. От езикова гледна точка една част от тях са на 
старо български, а други на гръцки. При 10 от амулетите авторите на старобъл‑
гарските текстове са използвали само глаголическо писмо, при други кирил‑
ско, а при трети смесено писмо — кирилица и глаголица. Срещат се и амуле‑
ти, в които една част от текста е изписана с кирилско писмо, а другата на 
гръцки. Значителен интерес представляват част от тези текстове, които имат 
много близки паралели с редица заклинателни молитви в Требници от ХV–
ХVІІ в. [Цонев 1923: 117–143]. Към тях ще добавим и четирите оловни аму-
лета с текстове против тресавици, които засега са единствени сред амулетите 
от Х в. Този вид паметници предоставят възможност да проследим от една 
страна съхраняване на писмената традиция в неизменен вид, а от друга —  
съпоставянето на нашите знания с вербалната традиция, която е съхранена до 
наши дни. За текстовете върху амулетите са били използвани сборници със 
заклинателни и молитвени по своето съдържание текстове, често съставяни и 
съхранявани от селски и градски свещеници, вещо познаващи богослужебна‑
та литература и фолклорната култура. Практиката за преписване на текстове 
от такива сборници е съхранена до ХІХ в. е видна от тясното взаимодействие 
между заклинателните и молитвените текстове (канонически и неканониче‑
ски), част от които биха могли да бъдат причислени към апокрифните молит‑
ви, повлияни в духа на фолклора, или вербални заклинания, силно повлияни 
от книжните варианти. За това свидетелстват и най-вече новооткритите през 
последните години по време на археологически разкопки и случайни находки 

1 Предстоящото публикуване на корпус на близо 80-те оловни амулета открити в България 
не би било възможно без работата ми в богатите фондове на библиотеките на Германския и Френ‑
ския институт в Атина, на Института по византинистика и Института по папирусология в Уни‑
версита в Кьолн, на Института по славистика Залцбург, на Института по византинистика, на Ин‑
ститута по славистика в Университета във Виена; в коптския ръкописен отдел на библиотеката на 
манастира „Св. Мина“ в Египет. В Атина работих благодарение на присъдената ми през 2003 г. 
стипендия на Фондация „Александър Онасис“; в Кьолн през 2004 г. благодарение на стипендия 
от Института по византинистика; благодарение на работата в ръкописните отдели на Руската на‑
ционална библиотека в Санкт Петербург (2008) и Руската национална библиотека и ГИМ в Мо‑
сква (2009).
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около 80 оловни пластини, върху които са врязани текстове, чието съдържание 
може да се свърже с апокрифните молитви-заклинания. Всички тези оловни 
пластини са носени като амулети — нагънати на три-четири части или навити 
на руло. Общоизвестно е, че амулетите са магически предмети, способни, спо‑
ред суеверните представи, да предпазват своя приносител от беди, „благодаре‑
ние“ на изписани текстове и формули за прогонване на злите сили [Spier 1993: 
25–62]. 

Предмет на настоящата статия са четири от молитвите — заклинания про‑
тив тресавици, врязани върху оловни амулети, единият недалеч от м. Фисека 
(Буховци, Търговищко); другият до Руйно, Дуловско; третият на о-в Пъкуил 
луй Соаре (Румъния) и четвъртият постъпил неотдавна неотдавна в РИМ Ва‑
рна, а петият открит случайно в крепостта недлеч от Седларево, Сливенско.

1. Амулетът от м. Фисека, Буховци е без шарнир за окачване и вероятно е 
носен в торбичка от кожа или платно. Размери: между 2–4 см височина, 3,8 см 
ширина. Надписът е разположен в 9 реда на лицевата и 4 на обратната страна. 
Всеки ред съдържа средно между 8–10 графеми (общо 75). Буквите са дреб‑
ни — височината им варира между 2 — 5 мм. Амулетът се намира в частна 
сбирка. Надписът е ясен и четлив. Писмото се отличава с опитност и издава 
сигурна, обиграна ръка на грамотен автор пишещ и върху олово. Той е съумял 
да представи в синтезиран вид една от молитвите — заклинание против тре‑
савици. Без да е разчертавал полето на редове е успял да предаде почти всички 
букви с една и съща височина. Почеркът, леко наклонен надясно, се доближа‑
ва до писмото на книжовните паметници, което от своя страна подсказва, че 
авторът е владеел с еднаква сигурност лапидарното и книжовното писмо.

Текстът гласи: ЗаклёнаЇ/тЇ трЇсавё/це словесем/ь бж‚мъ юбоё/сЇ ан‚га Мё/
хаёлЇ Гав/рёлЇ х№д/шё есё въсэ/хъ Їзъ 

Превод: „Заклинам те, тресавице, от словото Божие (със словото Божие). 
Бой се от архангела Михаила и Гаврила. По-лоша си от всички болести (не-
дъзи)“. 

2. Вторият амулет е открит случайно при обхождане на крепостта при Руй‑
но, Силистренско. Пластината има правоъгълна форма, заоблена в долния 
край, с размери: 3,5 см височина, 2,5 см ширина. Височината на буквите вари‑
ра от 2 до 3 мм. Върху лицевата част на пластината, между раменете на очер‑
тан с двоен контур кръст, са разположени в 9 реда, а на обратната страна —  
5 реда. Археологическата среда, в която е намерена оловната пластина позво‑
лява надписът да се датира в хронологическите граници на Х в., което не е в 
противоречие с палеографските особености на надписа. Амулетът се съхраня 
в РИМ, Силистра. 

Текстът гласи: Бэжё трЇс/авёце отъ сего/]ловэка гzъ т/Ї прогонётъ/бэжё 
трЇса/вёце отъ сего/]ловэка т№ ръ/чэ гzъ тЇ прог/онётъ бэжё/трЇсавё/це отъ 
сего/]ловэка/ гzъ/тЇ прогонё/тъ 

Превод: „Бягай, тресавице от този човек. Господ те прогони. Бягай, треса‑
вице от този човек. Казано е: Господ те прогони. Бягай, тресавице, от този 
човек. Господ те прогони.“ 
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По форма и двата текста са молитва-заповед или заклинание към злата 
сила, болестта, която се персонифицира — да излезе от човека, да се махне 
далеч. По съдържание това е молитва против определена болест — трЇсавёца. 
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 
1914: 280]. В същия смисъл е и мнението М. Георгиев: „Схващането за болес‑
тта 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 извърше‑
ни прегрешения, изкупление на греха или овладяност от дявола поради несъ‑
вършенство на волята.“ [Георгиев 2011: 87]. 

3. Амулетът е открит при археологически разкопки в средновековната 
кре пост на остров Пъкуйул луй Соаре, Северна Добруджа [Диакону 1961: 
479–501; Popkonstantinov 1994: 18–21]. Оловната пластина е намерена навита 
на руло. В разгънато състояние има следните размери: 6,5 см височина, 6,1 см 
ширина. Надписът е разположен от двете страни на пластината в единадесет 
реда на всяка една от тях. Интересно е да се отбележи, че текстът на обратната 
страна е изпълнен в стила на монетното изображение. Височината на буквите 
варира между 3 и 5 мм. За разлика от амулет № 1 почеркът е доста небрежен. 
При разгъването на пластината текстът е сериозно повреден, което затруднява 
неговото цялостно реконструиране. Затова тук не предлагаме превод. 

Лице: ё рече стzъ ёо/¶л жёа свzЇ а ёже нь/дъ. огнъёнёцЇ/¶ нъд трЇс/авёце прэ
стоётъ ё/ рече стzъё ёмЇ е/м№ мёхаёлъ/молётъ/ тё/тро с(ын)ъ божё ёзба/въё от 
того/ а ога непрёэзн. Опако: ¶…о..храст..ъ/Запрэшта…/трЇсавицЇ да..не идеши/ отъ 
сего отъ../те отъ главъи/ оть очию отъ №ши/ ..отъ нозди отъ/выЇ б..в отъ ног№/
отъ въсего тэл№/его. 

По своето съдържание текстът в амулета може да се определи като молит‑
ва — заклинания срещу определена болест, в случая треска (трЇсавица, огнь
ница — Еuchologium sinaiticum 35 в 13; 42 в 17–18; 48 в 9). Паралелното из‑
ползване на двете наименования на болестта огньница и трЇсавица, се среща 
твърде рядко. За първи сред многобройните заклинателни молитви откриваме 
в р. 1 името на малко известния архангел Иоил — ё рече стzъ ёо¶л. В редица 
молитви и сборници се упоменават имената на архангели — Михаил, Гавриил, 
Уриил, Рафаил, Сихаил, Агафоил, Иоил, сред които най-често се отбелязват, 
които „прогонват всякакви болести“. Почитането на Агатоил и Иоил като ар‑
хангели е характерно за анатолийските провинции на Византия. Техните име‑
на се упоменават като защитни в труда на св. Григорий Богослов. 

Според А. Л. Рычков „имена этих апокрифических архангелов могут слу‑
жить своеобразным ономастическим маркером, указывающим на наиболее 
вероятные место и время происхождения протографов расматриваемых мо‑
литв: Анатолия ІХ–ХІІ вв., когда культ этих архангелов отразился в церковной 
иконографии и молитвах василианского монашества и монастырей Каппадо‑
кии“ [Рычков 2017: 312–313]. В заключителната част на молитвата в заповед‑
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на форма са отбелязаните частите на човешкото тяло, в които болестта (треса‑
вицата) да не влиза. В това отношение заклинанието има много близки 
паралели с текстовете, в които се упоменава неæитú. Общото в съдържанието 
между двата амулета съвпада с подобни текстове, които се срещат сред амуле‑
тите и в ръкописите в други славянски страни [Попконстантинов 1997: 123–
129]. 

4. Оловен амулет от Варна. Амулетът е с размери 4,2 × 3,4 см. Седемредо‑
вият надпис започва с кръстен знак и е изписан само върху едната страна на 
амулета. Надписът почти повтаря текста върху амулета от Нисово: îгнú¸н¸ц¯ 
¸ âúниде Исóсú âú дîмú петрîâú и âидэ © îгнемú æегîм© и прикîсн© сº р©цэ 
и âúста âьши сëóæаше емó амины.

С наименованието огньница срещаме в текста върху амулета от Нисово 
(Русенско) и амулета във фонда на РИМ Варна. И двата текста стоят най-близ‑
ко до текста в Евангелие от Матея 8:14–15 (Зогр; Мар; Ас; Иван-Алеексндро‑
вото евангелие): пришедъ ииЃсъ въ домъ петровъ, видэ тещ№ егw лежащó и îгне-
мú æегîмó, и прикîснóся рóцэ ея, и îстаâи þ îгнь: и âîста и сëóæаше емó. 

Повече данни за характеристиките на тресавиците представлява паралел‑
ната употреба на тресавица и огница. В тези наименования се прокрадва след‑
ствието от заболяването срещу, което е насочена молитвата — îгнемú æегîм© 
и трºсîмь (треска) — …трºс©щ©© âсэми óдúми егî… [Nachtigal 1942/ІІ :105]. 
Що се отнася до употребата на огньница в текста върху амулет № 2, трябва да 
се отбележи, че каноничната молитва срещу огньница е гръцка и често се сре‑
ща в гръцките Евхологии винаги в една и съща редакция. Тази молитва е твър‑
де ранна като се има пред вид нейното присъствие в Euchologium Sinaiticum. 
В старобългарски превод тя е озаглавена МЛТВА œЖЕ ОГНЕМЪ ОДЕР
ЖИМΫХЪ и е предназначена да излекува болния от треска по начина, по 
който Иисус Христос излекувал тъщата на апостол Петър (Мат. 8:14; Лука 
4:38–39). Както се вижда от представените текстове, обаче, молитвите-закли‑
нания, врязани върху двата амулета не принадлежат към т. нар. Сисиниеви 
молитви, нито пък имат преки аналози в канонични и неканонични (апокриф‑
ни) молитви, познати от ръкописи. По-скоро те са молитви-заклинания, съста‑
вени като императивни обръщения към болестта. От стилистична и синтак‑
тична гледна точка двата текста са композирани така, че да бъдат лесни за 
разбиране и запомняне. Но с цел въздействие върху хората в тях са употребени 
композиционни ефекти като повторение и редуване на сходни синтактични 
единици, които ги отличават от ежедневната реч. Още по-отличителна черта 
на структурата на двете молитви е предпочитанието към повторение на специ‑
фична синтактична единица, на магически формули. Например, императивна‑
та формула БЭЖИ ТРќСАВИЦЕ се използва три пъти като по този начин раз‑
деля на текста върху амулет № 1 на три еднакво силни части. Така молитвата 
се явява отлична илюстрация на този тип заклинания, в които желанието на 
човека се опира на Божията сила и така принуждава злото да спре действието 
си. Въпреки сходните стилистични и синтактични похвати в двата текста, оба‑
че, текстът върху амулет № 2, макар и частично реконструиран, може да се 
определи и като наративен. 
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5. Оловен амулет от Седларево, Сливенско. Амулетът е открит случайно в 
крепост от VІІ–Х в.Съхранява са в НИМ София. Оловната пластина е с разме‑
ри 7,6 × 9,9 × 0,3 см. Текстът е на старобългарски, врязан върху лицевата част 
с остър резец (вероятно писало) писа и се състои от 14 реда. След изписването 
му пластината била прегъната на шест части. Височината на буквите варира 
от 0,5 до 0,8 см Една част от тях са повредени на места в долната лява част, 
р. 11–12, при прегъването на пластината. Разчитането на текста в тази част е 
затруднено.

Текстът гласи: Ис ХЃс îдеëэ закëина«/ т¯ тр¯саâице мîëи/тâами стЃúихú херó-
âи/м трепещ«ть серафим / дâиæитú с¯ зачаëа сëа/âúи óæаса« с¯ избэ/гни дЃще 
нечист¥и îть / раба бîæии â¥ëасия мî/ëитâами стЃú¯ БЃц¯ и /II и мîëитâами стЃ¯ 
âар./…. ……/……æари© / н¥нэ и приснî и âь âэ/и âэкîм аминь

Сред известните досега оловни амулети за първи път се среща такъв текст 
с упоменаване на тр¯саâица. Сроден текст е открит в ръкопис от ХVІІ в. в На‑
родната библиотека в Букурещ [Сырку 1883: 11–12; Милетич, Агура 1893: 
182]. Текстът гласи: Иîс ХЃс wт дîëэ закëина© тº трºсаâице гîспîдем нашим иzс 
хмь мîëитâами ст¥Ѓх х¶риâим трепещ©т серафими. дâиæ©т с¯ зачаëа сëаâ¥ óæа-
са©т с¯ избэгни § раба бzæиа. имерек, д©ше нечист¥и мîëитâами прест¥Ѓ¯ âëца 
БЃци и приснîдэâ¥ мар·а. мîëитâами стЃ¥х апîстîëú прîрîкь м№ченикь 

Наличието на рядко срещан текст, кратка версия, против тресавици върху 
амулета от Седларево, паралелен с текст в малоруски лечебник от началото на 
ХVІІ в., показва напълно фонетична тъждественост и илюстрира продължи‑
телността на един и същи прототип от Х до ХVІІ в. съхранен в ръкопис със 
заклинателни молитви, част от които са включени в редица богослужебни 
книги. Така до нас са достигнали версии, които в продължение на векове са 
претърпели незначителни изменения, въпреки че имат еднакъв произход, кой‑
то несъмнено е от Първото българско царство, видно от приписването на поп 
Иеремия многобройни апокрифни и заклинателни молитви за недъзи, за не‑
жит и за тресавици [Грицевская 2003 : 199].

Според редица учени поп Йеремия е автор и на молитвата срещу тресави‑
ци, която той създава, следвайки модела на разпространените във византий‑
ската литература молитви на св. Сисиний, видно от седемте молитви против 
треска в Синайския евхологий, които са без познати засега гръцки съответ‑
ствия [Nachtigal 1942: 104–122; Ангелов 1983: 37–43; Топорков 2017: 635–
638]. Това още веднъж показва, че фонетичната тъждественост на редица за‑
клинателни молитви, макар и при различия понякога в словораздела, както е и 
в конкретния случай с амулета от Седларево и молитва против тресавица от 
малоруския ръкопис, свидетелства за това, че прототиповете на тези текстове 
не само се преписвали, но и са могли да бъдат записвани без значителни изме‑
нения и добавки от носителя на фолклорната традиция — свещенослужители, 
монаси и други грамотни хора.  

От обръщението към трºсаâица става ясно, че тя се възприема като живо 
същество, което трябва да излезе и да избяга далече от човека. Подобно въз‑
приятие се открива в народните вярвания, според които треската е болест, 
свързана с образа на седем сестри (трески), които винаги причиняват треска 
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на този, който е имал досег със самодиви. Поради това в народната медицина 
треската, причинена от седемте сестри, може да се излекува изключително 
чрез заклинания, баяния и наричания [Георгиева 1983:.148]. В някои варианти 
сестрите са повече, девет или дванадесет, определни като девици, които или 
олицетворяват различните болести, или могат да ги лекуват. Особен пример за 
първата група девици е групата на дванадестте сестри-трески (рус. лихора
док), позната от традиционните руски заклинания (заговоры). В тази група 
сестрите-трески носят имена, които възпроизвеждат названия на болести или 
части от тялото, засегнати от тях. Повечето руски изследователи проследяват 
мотива за дванадестте трески от вавилонската доктрина за дванадестте аст-
рални духа, възприета от гностците и Testamentum Solomonis и така влязла  
във византийските апокрифни текстове, които пренасят този образ в руската 
народна култура [Мансветов 1881: 24–36; Соколов 1888: 48; Алмазов 1900: 
98–123].

Обобщавайки анализа на петте амулета с молитви-заклинания срещу тре‑
савици бихме искали да подчертаем техния принос към изследването на рели‑
гията във всекидневието на средновековния българин. Всъщност тези тексто‑
ве предоставят непосредствено свидетелство за магически практики, основани 
на божествената сила на думите във формата на християнска молитва [Kieck-
hefer 1992: 75]. В този смисъл оловните амулети от Х в. се явяват липсващото 
звено във веригата, свързваща и апокрифните молитви, запазени в късни ръко‑
писи с християнско религиозно съдържание и устните фолклорни заклинания, 
записани в ново време.
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