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Здравето е една от основните ценности в аксиологичната система и се приема 

като норма за балансирания личен (витална ценност) и социален живот (социална 

ценност). Във връзка с тази основна житейска ценност в ролята на втори член на 

аксиологичната опозиция се появяват болестта, недъгът, за което свидетелства 

устната и писмената народна култура. Болестите често биват персонифицирани 

или получават имена, приписва им се демоничен произход. В културното общест-

во срещу болестите е разработена система от превантивни практики и методи за 

лечение, които се владеят само от избрани „вещи“ лечители. 

В статията е представен кирилски сборник от XVIII в. с медицинска тематика, 

съдържащ рецепти и начини за лечение на болести при хората, съвети за работа на 

полето и отглеждането на селскостопанските растения, както и препоръки за ле-

чението на болестите по домашните животни, главно едрия рогат добитък, конете, 

овцете и свинете. Вниманието е насочено основно към названията на болести в 

изследвания ръкопис – принципите на номинация, мотивацията им и отражението 

на народните представи за болестта и здравето. Народната терминология за 

названията на човешките болести отразява аксиологичните константи не само за 

здравето, но и за други ценности като топлината, доброто, любовта или силата. 

Ключови думи: кирилска писмена култура, концептът здраве – болест, етно-

лингвистичен анализ, названия на болести, аксиологичен аспект.  
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Health is one of the fundamental values in axiology and is considered to be the 

norm for a balanced personal (vital value) and social life (social value). In relation to 
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this basic value of life, diseases or ailments act as a second member of the axiological 

opposition found in oral and written folk culture. As the folk disease nomenclature sug-

gests, diseases are often personified and named and are assigned demonic status. A sys-

tem of prophylactic methods and healing rituals practised only by “expert” healers has 

existed in civilised societies.  

In this article, I present a Cyrillic healing book from the 18th century containing 

prescriptions and procedures for treating human diseases, recommendations for farming 

and crop cultivation, guidelines for the treatment of diseases in domestic animals, 

especially cattle, horses, sheep and pigs. Special attention is given to the naming of di-

seases in the studied manuscript – naming principles and name origin (vernacular origin 

or borrowings from other languages) reflecting traditional folk notions of the disease. 

The terminology related to the naming of human diseases, especially folk terminology, 

not only represents the axiological aspects of health but also determines other major 

human values, such as warmth, wealth, love and strength. 

Keywords: Cyrillic written culture, concepts of health and disease, ethnolinguistic 

analysis, disease naming, axiological aspects 

 
Във всяка национална култура и всеки национален език езиковата кар-

тина на света – като модел за виждане и възприемане на действителността 

– се отличава със своята специфика. Тя може да бъде изследвана въз осно-

ва на материали от различните функционални и териториални разновид- 

ности на националния език. Съдържанието на понятието езикова картина 

на света в контекста на етнолингвистиката не се ограничава само с кому-

никация и изследване на фолклорни текстове, а преминава и в комуника-

тивното пространство на отделните синхронни и диахронни срезове на 

книжовния език и освен това включва материали както от териториално 

ограничените диалекти, така и от функционално ограничените езикови 

разновидности (Bartmiński 2016: 33). Интересно е да се проследят особе-

ностите на вербализацията на избрани ментални обекти, както и специфи-

ката на изразяване на аксиологичните аспекти на отделните ментални ка-

тегории, характерни за обособени групи носители на езика. В словашката 

културна, езикова и конфесионална ситуация такова място би могло да 

има написаното на кирилица произведение. Спецификата на кирилските 

текстове в Словакия се изразява, от една страна, в писмото им (кирилица), 

а от друга – и в самия език на паметниците: използването на кирилската 

графична система и на литургичния черковнославянски е характерно за 

представителите на византийско-славянската деноминация. В зависимост 

от вида и функционалните ограничения на кирилската писменост използ-

ваният език повече или по-малко кореспондира както с черковнославян-

ския, така също и с народния език (наречие) на вярващите, използван във 

всекидневното им общуване.2  

Предмет на нашето изследване е описанието на аксиологичната скала 

на концепта заболяване, болест, представена в кирилски ръкописен сбор-

ник с медицинска тематика (лечебник) от XVII век. Характерът на изслед-

вания кирилски паметник показва, че по замисъл той е ориентиран към 
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представителите на византийско-славянската деноминация, населяващи 

подножието на Карпатите и Източна Словакия.  

Ръкописът се състои от две части. Първата част „Vráèq domášnyi6“ (До-

машен лекар) датира от 1790 г. и представлява превод от унгарски език; 

вторият ръкопис, наречен „Pomoònikq oã domuvstvh, gazduvstvh i meжdu 

lú…dьmi“ (Помощник в домакинството, стопанството и между хората), 

е възникнал, по данни от заглавната страница, през 1791 г. и е оригинално 

произведение на Микулаш Теодорович.3  

Първата част на ръкописа съдържа 269 рецепти за приготвянето на 

лекарства и начините на тяхното приложение при лечението на болестите 

на хората. Втората част „Pomoònikq oã domuvstvh, gazduvstvh“ съдържа 

195 рецепти и указания за лечението на хора, едър добитък, овце, както и 

различни съвети за стопаните: как да се грижат за пчелите или как да ра-

ботят на полето. Всички тези съвети от втората част са събрани от M. Тео-

дорович сред обикновените селяни, стопани, земеделци и занаятчии, жи-

веещи в околностите на Михаловце, където по това време той е гръко-ка-

толически свещеник.  

В предговора към първата част „Vráèq domášnyi6“ Микулаш Теодоро-

вич акцентира върху практическата нужда от такъв наръчник, чиято задача 

е да помага на онези хора, които живеят далеч от градовете и лекарите 

(фелдшерите). Още от уводните му думи проличава, че здравето е една от 

основните и най-важни ценности; същевременно авторът подчертава, че 

Създателят не е сътворил нищо без причина, че всяко растение, всеки 

корен или цвете са получили от Създателя специална лечебна сила: „stvo-

ri6telq laskavyj ni6ètoжe krémq slušnoj pri6èi6ny 6 nestvori6lq: takq ktomu 

dlä poжytka i6 poratovanä slaboj natury èl9vkoj davq moc i 6 vraèevnu si\lu 
koжdomu korínku, kvhtu, bylí i… li 6stku; aby sebe svoi 6mq rozumomq podq 

èasq potreby, oã6 oã6padkoxq ratovati mugq...“ (Žeňuch, Žeňuchová 2014: 13). 

Този факт доказват и присъстващите традиционни словашки фразеологиз-

ми или устойчиви съчетания от сборника на Адолф Петер Затурецки 

„Словашки пословици, поговорки и устойчиви съчетания“, например Nieto 

žiadnej zelinky, ktorá by nemala svoje účinky (За всяка болка си има билка) 

(Záturecký 2005).  

Здравето е една от основните ценности в аксиологичната система на 

обществото и се приема за естествено състояние на човешкия организъм; 

то е нормата за балансирания живот (витална ценност), но също така и 

нормата за обществения живот (като социална ценност). Същевременно 

здравето е такава аксиологична категория, която се намира в отчетлива ан-

тонимична връзка с противоположните му понятия. Микулаш Теодорович 

го интерпретира в предговора също от такива позиции: Dondeжe èl+vkq 
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svhжw6 xodítq, robíti6 svoi 6 povi6nnosti6 konèati6, hsti6, pi6ti 6, spati6 moжe; 

zdravyi 6 i6menuetsä, a6le å6kq skorei6 dašto proti6vnoe iZ i6meni6tyX, takomu 

príluèutEsä, xorota bolša i 6li6 ménša po èi6nu pri6trafunka; nazyvaesä. 
В народната обредна култура и в устната фолклорна словесност откри-

ваме множество доказателства, че носителите на езика възприемат опреде-

лена същност като ценност. Словашките фразеологизми и паремии, тема-

тично свързани със здравето, го представят като ценност: Čo nás po bohat-

stve, keď zdravia nemáme (По-голямо богатство от здравето няма); Čo nič 

nebudeme mať, len aby sme boli zdraví (Живот, здраве и добри помисли 

като има човек, пари не му трябват, буквално: Нека да нямаме нищо, 

само да сме здрави); Keď sme len zdraví a na nás neprší! (Да сме здрави и с 

покрив над главата); Kto má zdravie, má všetko (Който има здраве, има 

всичко); Nie bohatému, ale zdravému je sveta žiť (Здравият просяк е по-

щастлив от болния крал, буквално: Не богатият, а здравият живее 

добре); Zdravie, to najlepšie (Здравето е най-големият имот / По-голямо 

богатство от здравето няма, буквално: Здравето е най-хубавото нещо); 

Zdravie nadovšetko (Здравето е над всичко); Zdravie od Boha (Здравето е 

от Бога) (Záturecký 2005).  

От приведените фраземи проличава, че: 1. здравето е една от основни-

те ценности, 2. която със значимостта си измества в периферията богат-

ството или другите материални блага. В устойчивите съчетания здравето 

влиза не само в опозитивни, но и в причинно-следствени връзки, проявява 

се като предпоставка за постигане на другите жизнени потребности и 

блага, превръща се в условие за успех, щастие, удовлетвореност: Všetko 

pánboh pomôže, len aby sme boli zdraví (Здрав ли си, колай ще се намери); 

Kde zdravie chýba, všetko chýba (Без здраве не може да има и щастие, 

буквално: Където няма здраве, няма нищо); Kto má zdravie, má všetko 

(Който има здраве, има всичко) (Záturecký 2005). Каква ценност за човека 

е здравето, доказват и обектите, с които то се сравнява в езика: Zdravý ako 

buk; Zdravý ako chren; Zdravý ako lipa; Zdravý ako orech; Zdravý ako ryba 

(Здрав като дрян; Здрав като бик; Здрав като вол; Здрав като камък; 

Здрав като скала) и под.4 

От друга страна, болестта (заболяване, неразположение, недъг) има 

предимно негативно въздействие върху човешкия живот; тя представлява 

слабост, която довежда до загуба на други важни ценности: загуба на фи-

зическите сили, но също и на социалния статус; тя заплашва живота на 

човека, тя е убиец и води до смърт: Čo sa moc kýva, len sa vykýva (Разклати 

му се здравето)5; Dlhá choroba – hotová smrť (Дълга болест – готова 

смърт); Choroba nikoho nepopraví (Болезнь никому не поможет попра-

виться); Choroba, zlá nemoc (Заболяване, лоша болест); Jedno zdravie a 

chorôb sto (Само едно здраве и толкова много болести!); Chto sa duho 

kuruje, k smrci sa hotuje (Кто долго лечится, готовится к смерти)6 (Zá-
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turecký 2005). В заключението към ръкописа Микулаш Теодорович пот-

върждава, че болестта често води до смъртта, от която никой не може да 

избяга: Povyše vshxq ï mene sobranyxq, zloжennyxq, i\ w6pisannyxq, ko 

prodolжenºú жyvota èlv+kagw6, i\ skotskogo zdravºä naleжaòi6xq sredstvºi6, to-
to lú\bi\myi\ èi\tatelú6 dobrh U6vaжai6, i6 znai6: жe å6kq kaжdui6 ri\èi\ svoi6 èä-
sq prºi6de, i 6 ú6жq xotäi6 proti\vq volh, dosti\gne; Nhtq toi6 na svhth kerti6; 
Aby moжq ï smerti6 sperti (Žeňuch, Žeňuchová 2014: 146). 

Разглежданите ръкописни текстове предоставят богат материал за из-

следване на лексикалното поле на специалната медицинска, ботаническа и 

фармацевтична номенклатура. В съвременните книжовни езици специал-

ните названия имат преди всичко гръцки или латински произход. В текста 

на Теодорович всички болести са означени с народните им названия и 

само на отделни места авторът привежда латинските или гръцките назва- 

ния като еквивалент на народното име: латинското название на болестта 

„kankusa“ / Morbus Gnoraicus (Žeňuch, Žeňuchová 2014: 21); „å6senq, i 6 U6stq 
gnilecq“ / Scorbutus (Žeňuch,  Žeňuchová 2014: 59); „hdla nepoжadli6vostq“ / 

Nausea (от лат. nausea, гр. ναυσία (nausiē), съответно ναυτία (Žeňuch, 

Žeňuchová 2014: 25); народно название: гангрена; „Di6koe mäso U6 ranh“ / 

Gangrena cancer (Žeňuch, Žeňuchová 2014: 27).  

Най-общото название на болестите е мотивирано обикновено от об-

щославянския корен боль (M. Теодорович: bolq/bulq, bol‚ boläkq, bolä-

èh,boläòi6); хвор (M. Теодорович: xorota). Някои названия са възникнали 

въз основа на контрастна деривация: moèq – nemoèq/nemoòq; dug – nedug – 

neduжny. От аксиологична гледна точка е интересно, че при номинацията 

nemoòq у Теодорович откриваме съчетания по модела „zla nemoòq“, 

„täška nemoòq“, „täški6 nedugi“, чрез което се поставя акцент върху бо-

лестта като антиценност и се подсилва негативното значение на съчета-

нието.  

Тъй като народната номенклатура на болестите отразява ненаучното, 

непрофесионално възприемане на различните физически дефекти на чо-

вешкия организъм, народните названия на болестите често се отличават с 

висока степен на абстракция и така покриват широко семантично поле. 

Към тази група спадат също названията на болестни състояния, изведени 

чрез техните симптоми, когато номинацията препраща към външните про-

яви (симптоми) на болестта. Симптоматиката на различните болести в 

ръкописа на Теодорович е изразена чрез устойчиви синтактични схеми, в 

които единият от елементите назовава или органа, или мястото, където е 

съсредоточена болката: zubq boli\tq glava boliʺ, Glavy bolq, pupok boli\tq, 

Èresla bolь. Много названия на болести в сборника са мотивирани въз ос-
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нова на външни прояви, като например сърбежът (sverbäèki) – въз основа 

на цвета или промяната в цвета на кожата (жovtaèka, èervhnka). Често 

признакът на болестта се описва чрез нелични конструкции, с помощта на 

словесни форми, изразяващи физическа дейност: Thmnä glavy komu kole, 

Serdca bolitq, träsenºe, metanä; Serdca poxoplhnä, kovtanä, lamnä, lama-

nä, träsi\nä, träsenºe; metanä, kovtanä. Неличните словесни конструкции, 

като например Thmnä glavy komu kole, Serdce koletq, отпращат към 

неизвестна причина за болестното състояние.  

Аксиологичните аспекти на концепта болест най-добре могат да бъдат 

проследени чрез примери за номинационни структури, свързани с древна-

та демонична сфера и архаичните магически практики, но запазили ста-

билността си и в съвременните диалекти. Става дума за названия на бо-

лести, които от номинативна гледна точка нямат прозрачна семантика и  

препращат към народните представи за болестта, причината и произхода 

ѝ. В развоя на традиционната медицина са изказвани различни мнения от-

носно причините за заболяванията. Като причина за някои от тях е посоч-

вано нарушаването на определена магическа забрана или предписание за 

защита на здравето. Така например като причина за образуването на цирей 

са посочвани преяждането, урочасването или нарушаването на забраната 

да се сяда на масата. Демоните и злите духове също са можели да причи-

нят болест. Словаците са свързвали с демони следните болести: mádra – 

вид колики, hostec – ревматизъм, lišaj – вид кожна болест, лишей, vred – 

цирей, úrek – урочасване/уроки. В изследванията на Уте Дукова, посветени 

на наименованията на демонични същества в българския език, именно 

демоните на болестите представляват най-многобройната група демони в 

българския език (Дукова/Dukova 2015: 143).  

Архаичните названия на болести, причинени от зъл дух или човек с 

лоши помисли, отразяват негативния им аксиологичен статут. В ръкописа 

на Теодорович тези болести са представени с названието gostecq (Žeňuch, 

Žeňuchová 2014: 48, 49, 107), което произхожда от съществителното гость/ 

hos и представлява деминутивна форма на табуизираното ласкателно наз-

вание за неканения и много неприятен „гост“, какъвто е болестта (Machek 

1971: 178). Според традиционните схващания словашките диалектни вари-

анти goštec, hoscák, hoscedz, hosťec (Slovník 1994) назовават болест, проя-

вяваща се с обриви и крусти, с появата на вълмо от косми по тила, което в 

никакъв случай не трябва да се подстригва, с болезненост на очите, по-

дуване на лицето и ревматизъм. Според най-древните представи посоче-

ните признаци са причинени от демон, който се е вселил в тялото; появата 

му можело да се дължи и на урочасване. 

Madra (Žeňuch, Žeňuchová 2014: 18, 113) (mádra) – вид чревни колики 

(Slovník 2006). Според най-древните представи причината за тях било съ-

щество, което живеело в областта на пъпа или стомаха (обикновено жаба). 
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Ако гостоприемникът го дразнел с тежка работа или люта храна, то про-

тягало и свивало пръстовидните си израстъци, с което причинявало болка 

на човека. В по-новите представи „мадра“ има формата на жаба, седяща на 

стомаха, с което предизвиква гадене (Encyklopédia).  

Жaba komu pod å 6zykomq (Žeňuch, Žeňuchová 2014: 19) (жаба) – болест 

на устната кухина, ангина, традиционно обозначение за болестта шап, съп-

роводена с образуване на мехури в устата. Като причина за тази болест е 

смятана жабата, която в традиционните представи се свързва с прогнозата 

за времето, предсказанията за здраве или смърт, с плодовитостта и плодо-

родието, с еротиката или злото. 

Под названието Frasq (Žeňuch, Žeňuchová 2014: 47, 107, 112, 119) се 

крие епилепсията (нар. slov. Zrádnik, padúcnica, zlá choroba, zlý duch, бълг. 

припадъци, зла болест, зъл дух). Според народните вярвания тези конвул- 

сивни пристъпи са причинени от зъл дух. В Еtymologický slovník českého 

jazyka на В. Махек се посочва, че става дума за унгарска дума (унг. frász), 

чието начало се открива в немски наречия (нем. Frais(en)) (Machek 1971:  

146; Strejček 1942: 93–95). В изследвания текст тази болест се среща и под 

названията zla nemoòq, täška nemoòq, свързващи се с вярата в силата на 

думите, според която изричането на названието на болестта може да при-

зове самия демон. По същите причини народното название на епилепсията 

в Словакия е bodaj spala (дано спи), на рака – sčazla bi (да изчезне) и т.н. 

Вярата в силата на думите се е свързвала със злите очи (уроки); болестта е 

била приемана и като резултат от преднамерено урочасване с думи или 

непреднамерено омагьосване с поглед, т.е. негативна дейност на опре-

делена личност.  

Šläkq (инфаркт, удар) е от групата названия на болести, които чрез 

девербативни форми изразяват представата, че демоничните същества нео-

чаквано, внезапно поразяват с удар своите жертви и вкарват в телата им 

нежелани чужди предмети. Според В. Махек думата произхожда от нем-

ската Schlag с първоначално значение ‘ударʼ (Machek 1971: 616). В сло-

вашкия са запазени и устойчивите клетви: Do šľaka! Choď do šľaka (Удар 

да те порази дано). Уте Дукова посочва славянски паралели на този тип 

названия на болести (например usov, ustrel, nalet) (Дукова/Dukova 2015: 

143).  

Следващата болест в ръкописа на Теодорович, свързана с древни де-

монични представи, е èemi6rq (Žeňuch, Žeňuchová 2014: 22) (диалектни ва-

рианти čemer, śemer, ochvat; бълг. подуване). Традиционното схващане я 

определя като болест, предизвикана от храна – развалена, в прекомерно 

количество или лакомо изядена. Устойчиви езикови структури в източно-

словашките диалекти показват, че болестта е свързана със злите сили, злия 
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дух: Dze ce čemer ňeśe; Bodaj ce čemer ulapil (Да пукнеш дано) (Slovník 

1994: 245). 

Lišai (Žeňuch, Žeňuchová 2014: 141) (лишей) – болест на кожата, ко-

ято се проявява чрез появата на червени парещи или грапави сърбящи по-

върхности. Лишеят е бил свързван с представата за демона, обитаващ тя-

лото. Въпросът за семантичния развой от праслав. lichq – ‛зъл, лошʼ  

‛зъл духʼ  ‛болест по кожата, причинена от зъл духʼ се разглежда от У. 

Дукова и В. Махек (Дукова/Dukova 2015: 107; Machek 1971: 336).  

Zbi6ranºe vrednoe, Ґdy zodnu U6 persoxq vredq estq, Vredy, i 6 vredova pux-
leni6na (Žeňuch, Žeňuchová 2014: 21, 25, 45, 57, 69, 76) – в словашката на-

родна медицинска терминология това заболяване се означава като vred 

‛белег, гнойна пъпкаʼ но и като nežit ‛цирейʼ (Encyklopédia). Според Уте 

Дукова в българските диалекти нежит е название за заболяване на вен-

ците или зъбобол, а също и на растението, с което се лекува това заболя-

ване. Освен това означава и невидимо същество, което броди от едно мяс- 

то на друго. Думата nežit се намира във връзка с черковнославянската дума 

neжit със значение ‛болестʼ, сръбската и хърватската дума nežit, nežid със 

значения ‘зъл дух, проникващ в главатаʼ и ‘главоболиеʼ или ‘гнойно въз-

паление на ухотоʼ, ‘ревматично заболяванеʼ, староруския паралел – jazva 

‘белег, ‘цирейʼ, в руските диалекти ‘гнойна ранаʼ, в съвременния руски 

език – ‘зъл духʼ, украинската nádcha ‘настинкаʼ, в чешки jazva, vred ‘белег, 

цирейʼ, в полски katar, nádcha ‘катар, настинкаʼ (Дукова/Dukova 2015: 121–

123). Всички славянски паралели показват, че става дума за семантичен 

развой на nežit ‘болест от зъл духʼ.  

Названията на болестите в изследвания ръкописен паметник се основа-

ват преди всичко на симптоматиката, на субективните усещания на човека, 

засегнат от болестта. Част от тях отразяват и съответния културен код, 

препращат към представата за болестта, причинителя и произхода ѝ, раз-

криват прагматичността и естествеността на езика, но наред с това отра-

зяват и вярата в магическата сила на думата. Всички споменати аспекти 

кореспондират с негативното възприемане на болестта в аксиологичната 

система на човека и със страха от болестта. Понятийното съдържание на 

концепта здраве – болест се създава и чрез опозитивните характеристики, 

каквито са функционалност на организма – нарушение функционалността 

на организма; човешка сила – човешка слабост; добро, любов – зло; жела-

ние – неприязън. Образните аспекти на концепта болест като негативна 

ценност са представени чрез свързването на болестта с природни явления 

или с митологемите демон, зъл дух, убиец. Аксиологичната страна на всеки 

от дуалните концепти се състои в това, че само при оптимално психо-фи-

зиологично здраве човек може да постигне другите житейски ценности, 

което обаче зависи и от поведението му – спазване на ирационалните (ма-
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гическите) забрани и рационалните правила – здравословен начин на жи-

вот, хигиена и ефективна профилактика.  

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

1 Статията е резултат от завършването на проекта ERA.Net.RUS Plus Linguistic 

and Ethnocultural Dynamics of Traditional and Non-traditional Values in the Slavic 

World (RUS_ST2017-472). 
2 По-подробно за влиянието на народния език върху литургичния вариант на 

черковнославянския език виж у П. Женюх (Žeňuch 2002).  
3 Ръкописът беше публикуван през 2014 година в Slavica Slovaca (Žeňuch, P., 

Žeňuchová, K.: Dva cyrilské liečiteľské rukopisy z Michaloviec: Врачъ Домашный z 

roku 1790. Помощникъ оу домувствѣ, газдувствѣ z roku 1791. – In: Slavica Slovaca, 

2014, roč. 49, č. 3 (supplementum), s. 3–148). 
4 Примерите са ексцерпирани от сборника на А. П. Затурецки (Záturecký 2005). 
5 Смисълът тук е: Когато нещо вече веднъж се е развалило малко, то се раз-

рушава напълно (за здраве, отношения и др.) – бел. прев. 
6 Смисълът тук е: Който дълго се лекува, той бързо върви към смъртта – бел. 

прев. 
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