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(Abstract) 

The paper presents a cycle of six apocryphal prayers against evil spirits and 
demons. Two of them are ascribed to Basil the Great, and the other four – to John 
Chrysostom. On the basis of four copies dated from the 19th century, I trace the 
gradual inclusion of these prayers in services with the same purpose along with the 
liturgical texts required by the Orthodox Church. I also present a type of apocryphal 
prayer which has not been described in existing classifications and which the 
writers themselves used to call “a prohibitive prayer”. With this addition, the 
knowledge of these texts is expanded and enriched. 
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Апокрифните молитви имат много старинен произход, а във формата, 

в която ги познаваме, идват главно от Византия и са силно християнизира-
ни – променя се адресатът на заклинанието, навлизат християнски персо-
нажи. Ранните образци стават модел за създаване на молитви от този вид, 
някои от които се приписват на известни християнски автори (Петканова 
2005: 49). Тези молитвени текстове са известни още като „лъжливи“ мо-
литви (Яцимирский 1913, Петканова 2001: 61). Според А. Наумов терми-
нът „апокрифна молитва“ може да се отнесе само към молитви, съдържа-
щи апокрифни или фолклорни елементи. Останалите неканонични молит-
вени текстове според него трябва да се наричат „квазиканонични“ (Наумов 
1980: 72–73). М. Шнитер изследва преходните текстове между заклинание 
и неканонична молитва, както и признаците, по които те се различават 
(Шнитер 2001: 57–60). Известни са много апокрифни формули и заклина-
ния, предназначени за различни болести и страдания: против ухапване от 
змия, против ухапване от бясно куче или друго бясно животно, против 
кръвотечение от носа и устата, против зъбобол, против трудно раждане, 
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против „всяка болест и недъг“, против природни стихии (Дуйчев 1954: 
536–537). През Средновековието, а и по-късно, те се разпространяват па-
ралелно с народните баяния, защото имат един и същ произход и предназ-
начение. 

Апокрифните молитви са сравнително добре проучени, много текстове 
са издадени (Kaċanovskij 1881, Jagiċ 1878, Алмазов 1901, Яцимирский 
1913, Ангелов, Генов 1922: 364, Дуйчев 1954: 536–553, Апокрифи 1981: 
304–314, Естествознание 1992: 248–269, Овчаров 1998, Шнитер 2001, 
Мичева-Пейчева 2013, Мичева-Пейчева 2015). Изследвани са и като част 
от апокрифната литература (Наумов 1980, Петканова 1985). Съвсем наско-
ро словашкият палеославист В. Конзал издаде „старославянска молитва 
против дявола“ с обстойно изследване (Konzal 2015). 

В научната литература тези молитви са класифицирани по различни 
показатели. По форма се разделят на: 1. Молитви – муски и рецепти, 2. 
Молитви – обръщение към християнски герои с пряко изразяване на же-
ланието на молещия се, 3. Молитви – заповеди към злата сила, 4. Молитви 
– повествования, написани в първо лице от името на нуждаещия се от 
помощ или в трето лице като наблюдение отстрани, 5. Смесени форми. 
Според обекта биват няколко групи: 1. Общи молитви – срещу „всяко 
зло“, срещу „всяка болест“, 2. За определени болести – против нежит, 
треска, зъбобол, бодеж, ухапване от змия, вълк или бясно куче, против 
безсъние и др., 3. Молитви против зли свръхестествени и природни сили – 
вихри, мора, вещици, заклинания срещу дявола, уроки против гръм и 
мълния, стръвни животни и др., 4. Молитви, свързани със стопанския жи-
вот на човека – лов на риба, против вълк при добитъка, против разпръс-
ването на пчелите и др., 5. Молитви, отнасящи се до личния, обществения 
и социалния живот на човека – при тръгване на война, на път, против меч 
и стрела, против противника в съда, при отиване при властелина и др. 
(Петканова 2003: 50, вж. и класификацията у Мичева-Пейчева 2015). М. 
Шнитер разделя молитвените текстове, предназначени за лекуване на раз-
лични болести или за предотвратяване на вредни природни явления на две 
големи групи според признака наличие/липса на евхемна организираност. 
Наративните заклинания с молитвено предназначение са относително по-
рядко срещани. Основна тяхна особеност е повествователното им струк-
туриране, което ги отличава от традиционния „апелативен“ строеж на мо-
литвата (Шнитер 2001: 61). 

Настоящата статия си поставя за цел представянето на един неописан и 
невключен в класификациите тип апокрифни молитви, които самите кни-
жовници – преписвачи, съставители, наричат „запрещения“ или „запрети-
телни молитви“. В нея се проследява по преписите един устойчив по със-
тав цикъл от апокрифни молитви и постепенното му превръщане в ядро, 
устойчив елемент на молитвено последование с вариращ състав, съставено 
по каноните на православната църква. 
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Това са шест молитви – две, приписвани на Василий Велики и четири 
на Йоан Златоуст, които стават основа, център за съставянето на църковно 
молитвено правило срещу духове „нечисти и лукави“. Открих го в четири 
български ръкописа от края на ХVІІ – началото на ХІХ в., всички съх-
ранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ). 
Неговият състав варира по преписите. С проследяването на състава на раз-
глежданото молитвено последование се наблюдава процесът на разширя-
ване с постепенното навлизане на типично богослужебни текстове като 
тропари и ектении, псалми и канони и навързването на отделните текстове 
с възгласи и „трисветое“, „господи помилуй“, т.е. превръщането му в цър-
ковно правило по всички изисквания. Този цикъл от шест молитви е из-
вестен като „Страшни молитви“ (Шнитер 2001: 64) и се среща често по ръ-
кописите в пълния си състав. Не ми е известен случай, в който молитви от 
него да се срещат по преписите отделно. Тази традиция според М. Шнитер 
продължава от най-старите византийски евхологии (Дмитриевски 1901) до 
съвременния български требник (Требник 1981: 430–441). С общото на-
чално оглавление всъщност се въвеждат молитвите, приписвани на Васи-
лий Велики, без да се споменават приписваните на Йоан Златоуст. 

Тези шест молитви първоначално се преписват в молитвеници и 
требници сред евхемни текстове срещу немощ и различни болести. Те са 
тематично свързани, най-общо в тях се призоваа божията милост за обхва-
натия от нечиста сила и божията помощ за борба с нея. В първата от двете 
молитви, приписвани на Василий Велики, се отправя молба към Бог да 
даде заклинание срещу предводителя на лукавството и целия полк низвер-
гнати с него от небесното царство, да го обърне в бягство и да забрани на 
него и демоните да действат и зловредят. Но в цикъла има и други мо-
литви. Втората от приписваните на Василий Велики е всъщност молитва-
заклинание, изградена според характерния за тези евхемни текстове на 
принцип на паралелизма – многократно се повтаря заклинаю ò, след кое-

то се изброяват дела и достойнства на Исус Христос. Във втората част на 
молитвата се призовава демонът (дяволът): оубой с, бýжи, разл¹чи с 

демwне нечистый и скверный, прýисподн·и, гл¹бинный, л'стивый, без-

образный, невидимый. Следва дълго изброяване в какъв образ и как може 
да се яви нечистата сила – или сотрсай, или sм·евидный, или sвýро-

личный, или ÿкw пара, или ÿкw птица, или нощеглаголникъ, или гл¹х¶й, 

или нýмый, или § нашеств· оустрашаи, или растерзай, или навýтв¹й, 

или во снý тжцý. Завършва се със заповед – оубой с, оумолкни, бýжи, 

не возврати с, ни сокрый с со инýмъ л¹кавство N нечисты a д¹хwвъ: но 

§иди в± землю безводн¹ю, п¹ст¹ю, недýланн¹ю, на неиже чл‚вýкъ не wби-

таетъ. Четвъртата Златоустова молитва, която е завършителна за цикъла, е 
определена като запретителна – рядко срещан тип, невключен в класифи- 
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кациите. Тя също е структурирана на принципа на паралелизма – много-
кратно се повтаря фразата „запрещаетъ (тебý) господь, д·аволе ...“ и се из-

брояват дела господни. 
В най-ранния от разглежданите ръкописи НБКМ 1385 – Требник и 

молитвеник от 1836 г. (Христова, Караджова, Вутова 1996: 71–73), са по-
местени двете молитви на Василий Велики и четирите на Йоан Златоуст 
без общо оглавление – блокът от молитви се въвежда с представяне на 
„молитвите, които са заклинания“ на Василий Велики, без да се споме-
нават тези, приписвани на Йоан Златоуст.  

л. 18б–25б    мл‚твы с¶ есть заклин¶̃н· великаго вас¶̃л·а к± стражд¹щимь § 

демоновь и на вск¹ю немощь 

Нач. Бж‚е богwвь и гдTђи господеи wгненныхь чинwвь содýтелю 

л. 20а     втора молитва тогожде  
Нач. Заклинаю т sлоначалника х¹лнаго 

л. 26а–35б     Мл‚тва Iwанна Злато¹ста (1) 

Нач. Бж‚е вýчный. избавивый родь чл‚ческ·й § плýнен·…  

        Молитва ина тогожде (2) 
Нач. Всýмь нечистымь д¹ховwмь запретивый… 

        Молитва ина тогwжде (3) 

Нач. Призываемь т влDко бж‚е вседержителю… 

        Молитва ина тогwжде (4) 

Нач. БжTђтвенное же. и ст ‚ое и великое и страшное и нестерпимое… 

Разглежданите молитви са поместени в ръкописа в литературен конвой 
с молитвослови за немощни и болящи – молитва за всяка немощ, молитва 
за болен, рецепти за различни болести. В тематичната група молитвослови 
се включва и широко разпространената в късната славянска ръкописна 
традиция „Молитва на седемте отроци за немощен и неспящ“. Това е една 
кратка молитва, която носи името на светите седем отроци. Те са светци, в 
житието на които се разказва, че били деца на видни граждани на Ефес, 
които напуснали града и избягали в планината заради гоненията на хрис-
тияните от император Деций. Като узнал, че се крият в една пещера, импе-
раторът заповядал да затрупат с камъни входа и така да бъдат живи за-
зидани. Но Бог им дал смъртен сън и те спали две столетия. Събудили се 
по времето на император Теодосий Млади. Били канонизирани за светци. 
Паметта им се празнува на две дати – 4 август е датата на тяхната смърт и 
22 октомври – тяхното възкресение. Това е известна в южославянската 
ръкописна традиция молитва, приписвана на светите седем отроци под 
оглавление молитва святыхъ седми отроков на немощнаго и неспящаго, 
която е очевиден псевдоепиграф. Молитвата е точен превод от гръцки (Ка-
рачорова 2015). Освен споменатите молитвени текстове в групата молитви  
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за болни, бесуващи и немощни в ръкопис НБКМ 1385 е включено и четене 
от евангелието от Матей (8:14–16), в което се разказва как Исус изцелил 
болната тъща на Петър и множеството бесновати, които му довели същата 
вечер. 

В ръкопис НБКМ 1010 (Стоянов, Кодов 1964:169) към устойчивия 
блок от молитви вече са добавени определени богослужебни текстове, 
които съставят молитвените правила (последования) макар че не е озагла-
вено така, а носи известното оглавление на шестте молитви като цяло:  

л. 19а–34а мл‚твы заклинателн· великаго васил· на вск¹ немощь 
Бл‚гословенъ бг‚ъ нашъ, тр·с‚тое, по ѻч‚е нашъ, тропаръ дневни, и вазе N 

елеи § кадила помаже U иерей болнаго, и глаголеть мл‚тв¹ с·ю, гдTђ¹ помолим 

с 

Нач. Оч‚е ст‚ый, врач¹ д¹шъ и тýлесъ пославый единороднаго твоегw 

с‚на… 

таже мл‚тв¹ с¶̃ю, ГдTђ¹ помолим с. 

Нач. Бже бг‚овъ и гдTђи господеи огнýны a чинов± содýтелю  

мл‚тва вЌ, тогожде ГдTђ¹ помолим с 

Нач. Заклинаю те sлоначалника х¹лнаго… 

мл‚твы ¶̃wанна злато¹стагw 

Нач. Бж‚е вечный, избавивый родъ человýчест·и… 

мл‚тва ина того Fђ 
Нач. Всýмъ нечист¶̃имъ д¹ховомъ запретивый… 

мл‚тва ина тогожде 

Нач. Призиваемъ т влDко бж‚е вседержителю… 

мл‚тва ина того Fђ гдTђ¹ помолим с 

Нач. БжTђтвеное и с‚тое и великое и страшное 

и аб¶̃е чтеть еvCђл¶̃е, ищи на лис±, ¶̃Ќ таже лобзаеU сщ ‚еникъ ¶̃еvCђл¶̃е, дае U 
болном¹ лобзати и аб¶̃е възложь десниц¹ на главý егw г‚летъ, (следва 

молитва – Нач. Словесы бжTђтвеннаго еvCђл·а да оугаснетъ…) 

таже, тропарь. глась и Ќ: 
Нач. ГдTђи, ѻр¹ж·е на д·авола кр Tђть твои 

с¶̃ мл‚тва на вск¹ю немощъ.,  

Нач. ВлDко вседержителю врач¹ д¹шъ и тýлесь 
а с¶̃е егDа кр Tђтъ творитъ сщ ‚енникъ на стрась нед¹га со с‚ты N коп·емъ, гл‚етъ 

с·е тропары 

Първи тропар. Нач. Распенш¹ се тебý хрTђте… 

Втори тропар. Нач. Иск¹пил± ны еси § клтвы закон·… 
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Трети тропар. Нач. Коп·емъ въ ребра w хрTђте мой… 

Мл‚тва с‚ты a седми ѻтроковъ на немощнаго и неспщаго. гдTђ¹ помолим 

с 

Нач. Бж‚е велик·и хвалный и непостижимы… 

таже глеU ектен·е, помил¹й насъ бж‚е, 2ще молим с w млTђти жи�ни ¶̃щи 

на лис± 
                        Краят липсва  
Според началните богослужебни указания това правило започва с 

набор от обичайните богослужебни текстове: Благословен бог наш, трис-
ветое, Отче наш, различни тропари, между които и дневният. След като 
йереят помаже болния с елей от кандилото, чете вече позната молитва с 
начало: oч‚е ст‚ый врач¹ д¹шъ и тýлесъ. Следва молитвеният блок от шест-

те основни молитви (Василиеви и Йоанови), после – евангелски текст. 
Свещеникът целува евангелието и дава на болния да го целуне, слага 
десницата си на главата му и казва следните думи: Словесы бжTђтвеннаго 

еvCђл·а да оугаснеть и исчезнеть в± тебý, им Rђк±: всý сила л¹каваго д·авола, и да 

влеет с сила бж‚ственнаго дх‚а, аминъ, Се кр±ть гдTђнь, бýжите противны 

силы: побýдилъ бо есть левъ § колýна иоудова корень давидовъ, гдTђь и бг‚ъ 

нашъ ¶и ‚съ хр T ђтось, по правый истерый ваш¹ сил¹. блгTђвень б¹ди день и чаTђ, во 

нже гдTђь и бг‚ъ нашъ ¶и ‚съ хрTђтосъ § дв‚ы м ‚р¶и роди с, на сотрен·е и 

разDр¹шен·е д¶аволскаго м¹чителства, и во спасен·е вýрны a. Следва тропар 

на глас 8 с начало: ГдTђи, oр¹ж·е на д·авола кртTђь твои – написан вероятно 

специално за правилото. Тук се включва още една молитва от групата 
молитви срещу всякакви болести и немощ – молитвата за всяка немощ с 
начало: влDко вседержителю врач¹ д¹шъ и тýлесь. След края £ свещеникът 

прави кръстен знак за изцеляване на недъга със светото копие и изпява три 
тропара. Следва молитвата на седемте отрока. После казва ектения и 
Помилуй насъ Боже. Не знаем какво съдържа още последованието, тъй 
като преписът е без край и свършва тук. 

Различна е структурата на последованието, в което е включен блокът 
от разглежданите шест молитви, в ръкопис от НБКМ 976 (Стоянов, Кодов 
1964: 126–127): 

л. 51а–82б Послýдован·е молебное w немощныхъ, wб¹реваемыхъ § 

д¹хwвъ нечистыхъ, и ст¹жаемыa 
Трисветое, псалми  рм ‚в, също да воскр Tђнетъ бг‚ъ, и ‚ помил¹и м бж‚е 
Молебен канон гдTђ¹ нашем¹ ¶̃и ‚с¹ хр Tђт¹, ко прес‚тýи бц Dý, ко безплwтны, ко 

ап Tђлwм и ко всýмъ ст‚ым. гласъ вЌ.  
пýснь аЌ. ¶̃рмось Нач. Грдите люд·е, поимъ пýснь хрTђт¹ бг ‚¹ 
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Достойно есть, трисветое, 2 тропара: 
І тропар. Нач. Вс аг‚глwвъ войнства, пр Dтече гдTђнь… 

ІІ тропар. Нач. ВлDчце и мт ‚и избавител… 

ектения и споменаване на немощния 

По семъ гл‚етъ мл‚твы сщ ‚ени Lђ с¶̃ естъ заклинан· великагw васил·а. к 

стражд¹щы N § демwнwвъ и на вск¹ю немощь. 

Нач. Бж‚е богwвъ и гдTђи господеи огненыхъ чинwвъ 

втора мл‚тва тогожде Нач. Заклинаю т sлоначалника х¹лнаго 

молитва ¶̃wанна злато¹стагw Нач. Бж‚е вýчный избавивый родъ 

члвýческ·и… 

мл‚тва ина© тогожде Нач. Всýмъ нечисты N д¹ховwмъ запретивый… 

мл‚тва ина тогwжDе Нач. Призываемъ т влDкw бж‚е вседержителю… 

млтва ина тогwжде Нач. Бж‚ественное же, и ст ‚ое, и великое, и 

страшное… 
Таже емлетъ § кандила елеа и помаз¹етъ немощнаго и глаголетъ 

молитв¹ с·ю: 

Нач. Оч‚е ст‚ы врач¹ д¹шъ и тýлесъ… 

„Достоино есть“, три тропара на глас и Ќ: 
I тропар. Нач. Вс аг‚глwвъ войнства, пр Dтече гдTђнь 

II тропар Нач. ВлDчце и мт‚и избавител 

III тропар Нач. ГдTђи, oр¹ж·е на д·авола кр Tђть твой 

Таже ектени© ищи на третей песни сего канона 

                  §п¹сть 

Това правило започва с „трисветое“, следвано от три псалма: 142, 70, 
111. След тях е поместен пълният текст на молебен канон към нашия Гос-
под Исус Христос и Пресветата Богородица, към безплътните сили, към 
апостолите и всички светии на втори глас. С богослужебно указание се 
постановява следващия комплекс от текстове: „трисветое“, два тропара, на 
които е изписан пълният текст (същите два тропара се полагат и в края на 
правилото), ектения. Идва ред на блока с молитвите, въведен с обичайното 
заглавие, в което те са определени като заклинания на Василий Велики – 
това са разглежданите две молитви на Василий Велики и четирите на Йоан 
Златоуст. 

След края на молитвения блок свещеникът взема елей от кандилото и 
помазва боледуващия, казвайки едновременно с това молитва с начало: 
oч ‚е ст‚ый, врач¹ д¹шъ и тýлесъ – по съдържанието смятам, че е съставена 

специално за правилото, както и следващият тропар с начало: гдTђи, oр¹ж·е 



Към характеристиката на апокрифните молитви против зли сили и болести 
 

 67 

на д·авола кр Tђтъ твои. Според указанията следва достойно есть, три тропа-

ра (два се повтарят от началото на правилото и този, създаден специално 
за него), ектения и отпуст.   

В месецослов и требник на Теодор Йерей от 1772 г., НБКМ 1449 
(Христова, Караджова, Вутова 1996: 216–218) шестте молитви също са 
включени в последование, но с с по-различен състав, озаглавено: Пос-
лýдование молебное w избавлен· нед¹г¹ющаго § wб¹реван·е и насил·а 
д¹ховь нечисти. и мл‚тви заклинателн·и тýхже л¹кавихь д¹ховь. Започва с 

указания да се сложат на гърдите на бесуващия свети мощи, а ако няма – 
осветен кръст господен, а свещеникът да сложи десницата си и епитрахила 
на главата му и да чете, без да бърза, изписаните молитви. Преди тях са 
поместени указания за включването на набор от богослужебните текстове, 
които предшестват молитвословите – Благословен Богъ нашь, Царю 
небесный, Святый Боже, Пресвятая троице, Отче наш, Господи помилуй 
(12 пъти), Слава и ныня, приидите поклонимся (3 пъти), Господи услиши 
молитву мою. Преди първата молитва се уточнява, че заклинателят (не 
свещеникът, а заклинателят) стои на колене и с голямо умиление, ако мо-
же и със сълзи, прочита следните молитви. Молитвословите в правилото 
са номерирани, а в състава му има и такива, които са извън номерацията. 

л. 45а–72а Послýдование молебное w избавлен· нед¹г¹ющаго § wб¹-
реван·е и насил·а д¹ховь нечисти. и мл‚тви заклинателн·и тýхже л¹кавихь 

д¹ховь 
Указания за приготовлението на свещеника и „бесуващия“: Вьземь 

ст‚ихь мощи аще имать влагаеть  на перси бýснаго аще мощи не имать 

кр Tђть нек·и wсщ ‚енн·и вьзлагаеть на нь. положив же десниц¹ и конець епит-

рахила на главе егw. сь в±сакимь вниман·емь ничтоже борзе се чтеть раз-

дýлие мл‚тви с·, БлTђвень бг‚ь нашь…  

молитва. Нач. ГдTђи μи ‚се хр Tђте бж‚е нашь. всеи твори творче и сьдýтелю 

Указания богослужебни. 
молитва аЌ иже во ст‚ихь w‚ца нашего васил· великаго. наD стражд¹щимь 

§ бýса. § ¶̃ереа ч±томаа. гдTђ¹ помолим с. 

Нач. Бж‚е богwвь. и гдTђи гwспод·и… 

молитва вЌ тогожде  
Нач. Повелýваю тебý, иже аще еси нечист·и д‚ше 
мл‚тва гЌ Ст ‚го васил· великаго. аб·е же сь всакимь дер±зновен·емъ 

крýпкою верою чтеть заклинан·е с·.  

Нач. Заклинаю те sлоначалника х¹лнаго… 

мл‚тва. дЌ. тогожде и аб· гл‚еть сь всакимь оумилен·емь мл‚тв¹ с·ю рекь 

ГдTђ¹ помолим с  
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Нач. ГдTђи саваw»ь. исцýлеи вьсак¹ю болезнь и всак·е нед¹гь призри на 

раба твоего… 
млтва еЌ ст‚го григор· ч¹дотворца: и аб· сь вскимь дерзновен·емь 

крýпкою вýрою, чтеть заклинан·е с·е Нач. Запрýщает± ти гдTђь д·аволе 
пришед·и вь м¶̃рь и вселив·и се вь чл‚цехь…  

мл‚тва s Ќ Ст ‚го ¶̃wанна златооустаго: ГдTђ¹ помолим с.Нач. Бж‚е вýчн·и, 

избавив·и родь члчTђк·и… 

по сихже чтеть заклинан· с·. ст ‚го ¶̃wанна златоустаго седм @ђ Нач. 

БжTђтвенное. и с‚тое. и великое и страшное… 

Чтеть мл‚тв¹ с·ю ст‚го ¶̃wана златоустаго wсма: Нач. Всýмь нечистимь 

дх ‚овомь запретив·и… 

– и аб·е вел·емь дерзновен·емь гл‚еть запрещен·е с·: ст ‚гw григор· 

ч¹дотворца: деветае: Нач. Бг‚ь с‚т·и страшн·и. и славн·и 

– и аб·е чтеть мл±тв¹ запрещалн¹ю. ст ‚го сщ ‚еном ‚чнка кv̈пр·ана Нач. 

Призиваемь те влDко бж‚е вседержителю вишн·и  

– и аб·е г‚леть заклинан·е с·е Нач. Заклинаю те гординý и всакое sлоби 

л¹кав±ства же и §ст¹п±ства изьwбретатателю… 

– млтва над± болнимь и неспещимь вь немощи 

   конецъ 

Първата молитва от последованието не е в номерацията. Според мен е 
съставена като уводна специално за това правило. Тя е обръщение към Бо-
га, в което се просят сили за предстоящата борба със сатаната и нечистите 
сили – еже наст¹пати на sм¶ и на скорп· и всю сил¹ враж·ю. и еже w 

имени N твои N бýси изгонýти. След това отново се иска сила за битката, за да 

може с нея да бъде победен сатаната, и се изказва надеждата, че молещият 
се ще бъде въоръжен, за да победи и съкруши силите на страшната и 
лукава змия. След завършека на тази молитва с „амин“ следва заканително 
и заплашително обръщение към злите сили без оглавление, което открих 
само тук. И преди началото на блока от молитви се дават още указания за 
ритуалните действия преди изчитането на правилото – свещеникът взема в 
десницата си кръста, прави кръстно знамение към „бесуващия“ и казва: 
„Се кр Tђть гдTђнь, бýжите противн· сили : побýдиль есть левь § колýна 

¶¹дова, гдTђь и бг‚ь нашь ¶и ‚с х ‚с. поправ·и и стер·и ваш¹ немощн¹ю сил¹:“ 

В това последование към двете молитви, всъщност молитва и зак-
линание на Василий Велики, които вече бяха представени, са добавени 
още две, приписвани на същия автор. Като втора Василиева молитва е 
поместен текст – обръщение, заповед към злите сили с начало: повелýваю 

тебý, иже аще еси нечистїи д‚ше. Заклинателната молитва, обикновено вто-
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рата от Василиевите, тук стои под номер три. Следващата молитва, чет-
върта по номерацията на съставителя на правилото, е молба за изцеление 
към господ Саваот: г‚ди саваw»ь. Исцýляи вьсак¹ю болýзнь. Не откривам 

тези две допълнителни молитви нито в състава на последования, нито от-
делно преписани. Като пета в правилото е поместена молитва, приписана 
на свети Григорий Чудотворец с начало: Запрýщает ти гдTђь д·аволе при-

шед·и в м¶ръ, която засега намирам само в този препис. Следват Злато-

устовите молитви – обичайните първа и втора от цикъла тук са под номера 
шест и погрешно осем, за да се върне номерацията към номер седем, под 
който е поставена третата с нач. призываем тя владыко боже вседер-
жителю. В този препис липсва четвъртата запрещателна Златоустова мо-
литва. На нейно място е поместено запрещен·е светаго григор· ч¹дотвор-

ца, което по материала, с който работя, се среща само тук, следвано от 
указанието: и аб·е чтеть мл‚тв¹ запрещалн¹ю ст ‚го с‚щеном ‚чнка кv̈пр·ана. 
Правилото завършва с анонимно заклинание и молитвата на седемте отро-
ка – извън номерацията.  

Изобщо в това последование в оглавленията към отделните молитвени 
текстове някои от тях са определени като заклинания: текст 3 (Нач. Зак-
линаю те началника хулнаго), текст 5 – на Григорий Чудотворец (Нач. 
Запрещает те Господь диаволе), текст 7 – на Йоан Златоуст (Нач. Божест-
веное и святое и великое и страшное). Като заклинание е определен и 
текстът без автор – и веднага се казва това заклинание, гласи указанието. 
Самият текст е много въздействащ, построен на принципа на паралелизма, 
с начало: Заклинаю те, гординý и всакое sлоби л¹кав±ства и §ст¹п±ства 
изьwбретателю. 

Освен заклинанията и молитвите в този препис на последованието са 
включени и текстове, определени от самия преписвач (или съставител) 
като „запрещение“ или „молитви запрещални“. Тези молитви не са вклю-
чени в разглежданите вече класификации. Например текстът под номер 
девет, приписван също на Григорий Чудотворец – в указанието, с което се 
въвежда, се казва: и веднага с голямо дръзновение се произнася следното 
запрещение: нач. Богъ свýтый, страшний и славний. Веднага след нея спо-

ред указанията в правилото трябва да се изчете една молитва запрещална, 
приписвана на свети свещеномъченик Киприян. Тя е от смесен тип, според 
класификацията на Д. Петканова, и се дели на две части. Първата е зап-
рещателна и кратка и завършва с амин. Състои се от обръщение към Бог, 
следвано от молба да посети нуждаещото се от помощ свое създание (ýко 

да запрýтитъ и отженет от него всякаго лукаваго и нечистаго демона) и 

завършва с финална доксология. Тази запрещална молитва не е построена 
на принципа на паралелизма, както е разгледаната по-горе молитва от този 
тип, приписвана на Йоан Златоуст (Запрещает тебý господь д·аволе). След 
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заключителното „аминъ“ е поместена „заклинателната част“ на молитвата, 
която има паралелна структура (заклинаю т д·аволе). В началната част на 

молитвата е обръщението към злия дух. Сведения за цикъл такива молит-
ви, наречен „Запрещения против дявола“, поместен в четири требника от 
български книгохранилища, дава М. Шнитер. Тя открива негови функ-
ционални и семантични успоредици в някои от задължителните канонични 
чинопоследования (Шнитер 2001: 61). 

Запрещалните молитви се срещат рядко и са непроучени. Те трябва да 
намерят и своето място в класификациите на апокрифните молитви. Инте-
рес представлява също включването и функционирането на тези молитви в 
молитвени правила по каноните на православната църква. 

В приложението – запрещения или запрещални молитви по преписите 
на молитвеното последование против зли сили и демони: на свещеномъ-
ченик Киприян и на свети Григорий Чудотворец по НБКМ 1449 и чет-
въртата молитва на Йоан Златоуст по НБКМ 976. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
НБКМ 1449 
 

л. 59а 
и ¡ а€б·е ве‘л·емь дерзновен·емь гzлеть запрещен·е с· : | ст zго григор· 

ч¹дотворца : деветае : | 
 

Бгzь сzт·и стра‘шн·и . и¡ сла‘вн·и вь | все‘хь деле ‘хь и ¡ кре‘пости свое’и 

не|пости ‘жимыи ’ и ¡ неи ¡з(с)ледим·и с·и | то ’и пред±оуставив·и тебý’ д·а‘во|ле 

вý‘чн·и м¹’ки томле‘н·е , на‘мия не|потре‘бними ра‘би свои ‘ми повелева ‘еть 

тебý’ . и ¡ всеи сьпоспý‘шно ‘и тво|еи силý §ст¹пити § сего сьздан·е . | р¹к¹ его 

: заклинаю оубо § всел¹|кав·и и нечист·и и скверн·и . и мер±зск¶ | и ч¹жд·и 

дzше , силою ¶„и zсхвzою . вса|к¹ю власть им¹щаго на нбс ђи и на | земли . 
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рекшаго гл¹хом¹ и без±гласно|м¹ бес¹ . из·иди § члzка . и к том¹ да | не 

вьнидешы вонь : §иди познаи свою | с¹етн¹ю сил¹ . ни на свин·ахь власть . 

| им¹щ¹ю . помени повелевшаго ти по | твоем¹ прошен·ю вь стадо свиное . | 

вьн·ити : оубои се бгzа егоже пове|лýн·емь земë на водахь оутвержде|на 

бисть : сьздавшаго н zбо . и поста|вившаго гори правиломь . и оудол·емь± | 
мýриломь : и полож±шаго пýсокь мо|рю предýль , и вь водý sýлнои сте|зю 

твед¹ю : прикасающаго се гора|мь ÿко ризою : пропинающаго н zбо | ÿко 

кож¹ : покривающаго водами пре|виспрена сво : wсновавшаго зе|млю на 

тверди е и не приклонит се | вь вýкь вýка : призивающаго [во] | вод¹ 

мор±ск¹ю , и проливающаго ю на ли|цý вьсее земли : из·иди и оустрани | се 

§ сьздан·е его : заклинаю те сп zси|телнюю страст·ю гдTђа нашего . ¶и zса | хр Tђта 
. и чт Tђиимь его тýломь и кров·ю | и пришесв·емь его страшнимь : пр·и|дете 

бо и не оумедлить с¹деи вьсеи зе|мли : и тебý и садýиствен¹ю твою | сил¹ 
оум¹чить вь геенý wгненои пре|давь вь т±м¹ кромешн¹ю . идеже червь | не 

оусипаеть . и wгнь , не оугzнь не оугасаеть : ÿêP | держава хр Tђта бгzа нашего . 

сь wц zемь и | стzимь дх zомь , нн zý и прTђнw и во вýкь | вýкwвь аминь . 

 
и аб·е чтеть млzтв¹ запрешалн|¹ю . ст zго сщ zеномчzнка кv̈пр·ана |  
 
Призиваемь те влDко бжzе вседержи|телю вишни·и . неиск¹сим·и мирн|·и 

царю : призиваем± те сьтворшаго | н zбо и землю . § тебе бо произиде алфа | 

и wмега . с·есть : начатокь и конець . пре|дав·и члzкомь вь посл¹шан·е 
четвероно|жи·е и без±словеси·е животн·е : ти бw | покориль еси с·е гдTђи . 

простри р¹к¹ тв|ою крýпк¹ю . и мишц¹ твою висок¹ю | и ст z¹ю и 

присещен·емь твоимь стzимь | посýти сьздан·е тво с· . ¸из±посли | ем¹ 

агzгла м¶ра . агzгла державна . дш zи | и тýла хранител . ÿко да запрýтить | и 

§женеть § него вского л¹каваго | и нечистаго демона : ти бо еси гдTђь 

ед|инь висок·и вседьржитель блTђвенн·и | вь вýки вýкwвь аминь . |    
 

(след това следват заклинания)  
 

заклинаю те | дш zе враждебн·и вседержителемь бгzомь : | заклинаю те 

дх zомь вьд±хн¹вши N | члzкомь животь вечн·и . егоже име ст|рашно . и оусти 

члTђчкими неизгланнw | заклинаю те гред¹щимь wгнемь . и | ж¹пеломь и 

пекломь и тр¹бою . ем¹же | ÿвльш¹ се слн zце побежеть на западь | и sвезди 
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спад¹ть на землю и вьсплач¹|т се вьса племена и люд·е : заклинаю | те 

сьшеDшимь во долнее страни земл̂ | и расторгшимь тверд· вýр·е . и 

разDр¹|шившимь болýзни смертн· . и блzговý|стившимь патр·архwмь из 

мертвихь | воскреTђн·е : заклинаю те ходившимь | по морю и оукротившимь 

волни его : | заклинаю те повýлети хотщимь | морю . издати вьса вь немь 

истопив±|ш се , и земли вь неи лежащиa мерт|вихь пред±ставити живи a на 

с¹дь бгz¹ | заклинаю те повелýвшимь морю не | прист¹пати предýла своего 

доиде|же пр·идеть гдTђь с¹дити м¶р¹ : заклин|аю те сьшеDшимь на синаиск¹ю 

гор¹ , и | глzавшимь сь моv̈сеwмь и аарwномь . | и ÿвл'шим се има вь 

пламене wгненомь и | вь столпý wблачномь : заклинаю те из|ведшимь 

люди свое § земл египетск|· . и давшимь имь ис камене слад±к¹ю | вод¹ 

пити . и претворившимь вод¹ вь к|рьвь ¶ заклинаю те казнившимь егvпта | 

моv̈сеwмь десет·ю ÿзвь : заклинаю те | поразившимь первенца егvпетск· : 

за|клинаю те попалившимь содом¹ и гомо|р¹ : и петь градовь инихь 

wдожден·емь | сь нбеTђ wгzненаго града : заклинаю те | сýдещимь на пр Tђтолý 

слави , пред± нимьже | wгzнь течеть и ем¹же преDстоть т±ма|ми темь агzгль и 

тисещами тисеща | ар±хагzгль . и серафими вьп·ющ·и . ст zь | ст zь . ст zь. гдTђь 

саваw»ь , исполнь н zбо | и земл слави твоеа . блTђвень еси во | вýки аминь . и 

ти дш zе л¹кав·и . аше | и не хоте воздаждь слав¹ имени ст zо|м¹ его . идежи 

аще сýдиши вь оудý|си тýла сьздан·е сего : или вь главý | или вь тýмени . 

или вь бровý . или вь wч·ю , или вь оуш·ю . или вь оустýхь или | вь 

ÿзицехь . или вь в·ю . или вь плещ¹ . или | межд¹ плещима . или вь мишца 

или вь | персехь или вь дш zи , или вь ср Dце , или в± | селезиее . или вь 

плюцахь , или вь чревý , | или под± чревомь . или вь точилý . или в± | 

естественихь предýлехь , или вь крýпо|сти , или вь жилахь . или вь 

коленахь . и|ли вь листахь . или вь голýнý . или вь р¹|к¹ , или вь ног¹ , или 

вь жилицахь , или | вь кровавици . или вь костехь , или вь мо|з±г¹ , или вь 

крьви . или вь власехь . или | вь ногтехь , или всýмь тýле , §л¹|чи се 

оустрани се из·иди дш zе л¹кав·и | и даждь слав¹ бгzви . ÿко гдTђь силн·и | над± 
всýми есть : ибо клет Tђе се идý|же аще кто призоветь име гдTђне . | еже 

ищезн¹ти вамь : заклинаю те и|менемь гдTђа ¶и zса хр Tђта , распеншаго се 

ре|кшимь н zбо мнý пр Tђтоль есть , зем|л же под±нож·е ногама моима : 

закл|инаю те архагглами его . михаиломь и | гавр·иломь . оур·иломь и 
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рафаиломь : | заклинаю те великимь именемь сн zа | бжЌ·. §л¹чити се § 

сьзDан·е сего . и ни | же сь нимь сти , ни же сложн¹ бити | сь нимь . и одати 

слав¹ , и сл¹жб¹ имени | стzом¹ его : заклинаю те всеwбразное | на sло 

срýтýн·а . и нападен·е дневное | и пол¹дневное и пол¹нощное , идеже а|ще 
еси §л¹чи се § сьздан·е сего и не из|веди дш z¹, ни раз±сипи , ни раздр¹ши | 

тýло его. но wстави его чиста и | жива бгz¹ на сл¹жб¹ : заклинаю те | 

гред¹щимь оутвердити пр Tђтоль ме|жд¹ н zбомь и землею и с¹дити всем¹ | род¹ 
члчTђком¹ праведнимь же и грýш|нимь : ти оубо дш zе нечист·и . оубо | и се 

имени стzго его . и §иди § сьзда|н·е сего : оубои се wгzí негасимаго , | 

оубои се род±ства wгненаго всепода|ющаго : оубои се оуготовавшаго те|бе 

wгнь и ж¹пель и пеклог¹бителев” | оубои се ÿвльшаго се моv̈сеwви ¶ 
ааро|нови на горý синаистýи : оубои се ÿ|вл±шаго се ¶wанн¹ на рýцý 

¶wрдан±сте” | егоже видýвше рýка оубо се : и оус|т¹пи , и вьзврати се 

вьспеть : и ти д¹|ше л¹кав·и оубои се §ст¹пи и §стра|ни се § сьздан·е сего . 

заклинаю те wдý|вающаго се свýтомь ÿко ризою , еди|немь имýющимь 

без±смерт·е : том¹ | бо подобаеть всакаа слава . честь и | и поклонен·а wzц¹ и 

сzн¹ . и стzом¹ дх z¹ . | н zнý и пр Tђнw и во вýки вýкwвь аминь : 

 
НБКМ 976 
74б 
МлЃтва ина тогwжде . |  

БжЃественное же , и стЃое , и ве|ликое и страшное , и нестерпи|мое 

именован·е , и призыван·е | творимъ на твое погóблен·е | и на твое 

прогнан·е §стóпни|че д·аволе . бгЃъ стЃый безнача|лный , страшный , 

невидимый сó|ществомъ , неприкладный силою | и непостижимый бжт T¡во N , 

цр Ѓь | славы , и вседержитель вл Dка . ||  
 
75а  
запрещаетъ тебý д·аволе , § | несóщихъ во еже быти вс блЃ|голýпнw 

слово N составивый , | ходи на крилó вýтренню. За|прещаетъ тебý гд T¡ь 

д·аволе , | призывай водó морскóю , и | изливай с·ю на лице все зе|мли , 

гдT¡ь силъ им емó . Запре|щаетъ тебý гдT¡ь , д·аволе , § | без±численныхъ 
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нбнT¡ыхъ чинwB | oгненныхъ , и страхоN слóжимый , | и воспýваемый, и § 

множества | ликwвъ агЃгски a архагЃглских± , || 
75б 
съ трепето N покланемый , и | славимый . Запрещаетъ тебý | гдT¡ь , 

д·аволе , wкрóжаемый § | oкрестъ пред±стощихъ силъ , | и страшныхъ 

шестокрилныхъ | и многоoчитыa херóв¶мwвъ и | сераф¶мwвъ , лица сво 

двýма | крилома покрывающимъ незри|магw ради егw , и неизслýдимаCw | 

бжт T¡ва , и двýма крилома сво | ноги покривающихь коеже не | wпалити с 

§ неизреченны сл|авы и недомислимаCw величества || 
 
76а  
егw , и двýма крилома летающиa , | и нбЃо исполнющихъ § вопл | 

своегw : стЃъ , стЃъ , стЃъ , гдT¡ь сава|w»ъ , исполнь нбЃо и земл сла|вы егw . 

Запрещаетъ тебý гдT¡ь , | д·аволе , § нýдра oчЃа сошедый | съ нбЃсъ бгЃъ слово 

, и § дЃвы стЃы | поклонны N неизреченнымъ и пре|чтT¡ымъ воплощен·емъ , 

неизгла|голаннw ÿвивыи± с в± м¶рý , еже | спасти егw , и влчDнею свою 

си|лою сверг·й тебе съ нбЃсъ , и §|метна всчески показавый . за|| 

 
76б  
прещаетъ тебý гдT¡ь , д·аволе , | рекiй морю : оумолкни , престани : | и 

повýлен·емъ аб·е преста . За|прещаетъ тебý гдT¡ь д·аволе , пре|чт T¡ымъ 

плюновен·е N брен·е сотво|ривый , и лишенный оудъ § рожде|н·а, слýпомó 

создавый , и свýт± | даровавый . Запрещаетъ тебý гдT¡ь | д·аволе , дщерь 

арх·сv¨нагwговó | слово N wживотворивый , и вдови|ча снЃа из± оустъ смерти 

восхити|вый , и своей егw мтЃри цýла и | здрава даровавый . Запрещаетъ || 

 
77а  
тебý гдT¡ь , д·аволе , лазар из± мерт|выхъ четверодневна нерастлýнна | 

ÿкw не óмерша , и безвредна во оу|дивлен·е мнwги N пред±ставивый . | 

Запрещаетъ тебý гдT¡ь , д·аволе , за|óшен·емъ клтвó испразнивый , | и 

коп·емъ пречтT¡ыхъ ребръ своихъ , | райское хранщее пламенное oрó|ж·е  
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§ставивый . Запрещаетъ тебý | гд T¡ь д·аволе , заплеван·емъ чт T¡наCw | своегw 

начертан·а вскóю слезó | § вскагw лица wтерый . Запре|щаетъ гд T¡ь , 

д·аволе , воздрóзивый ||  

77б 
кртT¡ь во оутвержден·е едино и | спасен·е м¶ра , впаден·е же твое | и 

всýхъ под± тобою аггелwвъ . | Запрещаетъ тебý гдT¡ь , д·аволе , | давый гласъ 

на кртT¡ý своемъ , | и завýса храма раздра с , и каме|н·е разсýдоша с , и 

гробы §|верзоша с , и § вýка оумершый | восташа . Запрещаетъ тебý гдT¡ь , 

| д·аволе , смерт·ю смерть оумерт|вивый , и животъ востан·е N свои N | члЃвýкwN 

даровавый . Запрещает± | тебý гд T¡ь , д·аволе , сошедый во || 

 
78а 
адъ , и гробы егw исрсый , и всýa | в± немъ содержимыхъ свзаныхъ | 

свободивый , и к± себý возвавый : | егоже вратницы видýвше оу|жасоша с 

, и подвижницы адовы | крыюще с исчезоша . Запрещает± | тебý гд T¡ь 

д·аволе , из± мертвыхъ | воскЃрсый , хртT¡осъ бгЃъ нашъ , и | всýмъ воскр T¡н·е 

свое даровавый . | Запрещаетъ тебý гдT¡ь , д·аволе , на | нбЃо со славою 

вознесый с ко | oцЃó своемó , и w деснóю величе|ств· на пртT¡олý славы 

сýди || 

 
78б 
Запрещаетъ тебý гдT¡ь, д·аволе, | паки грдый со ся славою на o|блацýхъ 

нT¡бныхъ, со агЃглы сво|ими, сóдити живымъ и мертвы N . | Запрещает тебý гдT¡ь, 

д·аволе, | oгнь неóгасаемый , и червь неó|сипаемый, и тмó кромýшнюю | 

оуготовавый тебý въ вýчнóю | мóкó . Запрещаетъ тебý гдT¡ь д·аволе, егwæе 

вс бот с и трепе|щóтъ, § лица силы егw, ÿко не|стерпимъ есть грýхъ, 

еже на те|бý прещен· егw : тои запреща|| 

 
79а  
етъ тебý гдT¡ь, д·аволе, стра|шны N своимъ именемъ, оустра|ши с 

вострепещи, оубои с, раз|лóчи с, потреби с, бýжи, пады|й съ нбЃсе, и съ 

тобою вси лóкавы|й дóси: вск·и дóхъ лóкавый, | дóхъ нечистоты, дóхъ 
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лóкавства, | дóхъ нощный и дневный, полóде|нныи же и вечерный , дóхъ 

полó|нощный, дóхъ мечтанный, дóхъ | срýтателный, или земный, или | 

водный, или в± дубравахъ, или въ | трости, или въ стремнинахъ, или || 

79б  
во двопóт·ахъ , | и трепóт·хъ , | во езерахъ , или рýкахъ , в± домýх± , | во 

дворýхъ , и в± банхъ преход|и и вреждаи , и измýни оу|мъ члЃвýческ·и 

: вскорý разлóчи | с § создан·а создател хртT¡а | бгЃа нашего , и §лóчите с § 

| раба бЃж· , им R¡къ : § оума , § | дóши , § срDца , § оутробъ , § чó|вствъ , и § 

всýхъ оудwвъ егw , | во еже быти емó здравó и всецý|лó , и свободнó , 

знающó своегw | влDкó и зиждител всýхъ бгЃа . || 
 
80а 
собирающа заблóждшы , и | дающаи ме печать спасен· , | рожден·емъ 

, и wбновлен·е N , бжЃе|ственнагw кр Ѓщен· , во еже спо|добити с емó 

пречтT¡ыхъ и | нбнT¡ыхъ , и страшныхъ егw тай|нствъ : и соединити с стадó | 

егw истинномó , на мýстý sла|чнý вселющó с , и на водý оу|покоен· 

питаемó , и палицею | кр T¡та спасителнw и извýстнw | наставлемó , во 

wставлен·е грý|хwвъ , и в± жизнь вýчнóю . ÿкw || 

 
80б  
томó подобаетъ вска сла|ва , честь и поклонен·е , и вели|колýп·е , со 

безначалнымъ егw | oцЃемъ , и съ пресЃтымъ и блЃгим± | и животворщыN егw 

дх Ѓомъ, | нынý и прнT¡w и во вýки вýкwвъ, | аминъ . |  
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