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УВОД

Проблем�т на �исертационния тру� е св�рзан с прис�ствието 
на паремиологическите текстове в кни�овната култура от епохата 
на Сре�новековието и В�зра��ането. Решаването му изисква 
установяване на понятието паремиологически жанрови форми 
и опре�еляне на кр�га от текстове, които влизат в това понятие. 
Пора�и значимостта на паремиите в процеса на общуване ме��у 
членовете на обществото, логично в�зниква в�прос�т за тяхното 
прис�ствие и в �руги, нефолклорни текстове.

На сле�ващо място е необхо�имо �а се разгле�а системата от 
сре�новековни паратекстове. Маргиналните текстове, характерни 
за епохата на Сре�новековието и В�зра��ането, понякога включват 
и опре�елена с�вкупност от готови формули, които кни�овник�т 
използва при тяхното с�ставяне. Този начин на структуриране на 
текстовете е специфичен за сре�новековната кни�овна практика, 
но про��л�ава и през В�зра��ането. Често се използват и готови 
конструкции, в чиято употреба има известна вариативност. 
Паремиите от своя страна са фразеологични конструкции, 
използвани в�в всеки�невието в клиширан, непроменим ви�, споре� 
ситуацията. При тях се наблю�ава много по-голямо разнообразие 
от теми и прило�ения. На практика те пре�ставляват особен тип 
описание на света и т�лкуване на процесите в него. 

В хо�а на работа ще се установят тези ви�ове паремии, 
които биха могли �а функционират в рамките на паратекста. 
Пре�ставянето на различните типове паремиологически �анрови 
форми, които прис�стват в маргиналните текстове, има за цел �а 
изясни функционалната и смислова натовареност на устойчивото 
клише, включено в паратекста. 

Ва�ен в настоящата разработка е и в�прос�т за взаимо�ействието 
ме��у �вата типа култури – сакрална (християнска� и профанна 
(фолклорна�. Вр�зката ме��у фолклора и кни�овната култура 
на Сре�новековието от�авна е обект на изсле�ване от страна на 
б�лгарските литературове�и. За �остигане �о правилни изво�и по 
конкретно поставените в�проси обаче е необхо�имо концептуално 
�а се отчетат всички характерни особености, които позволяват или 
не влияние на е�иния тип текст в�рху �ругия.

С цел �а се установи устойчивостта на от�елните клишета в 
�иахронен аспект ще се просле�и системността в употребата на 
всеки от�елен тип. За целта се прилага статистически анализ от 
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с�брания емпиричен материал с примери, които �а показват в кои 
перио�и как�в �ял на прис�ствие има конкретният паремиологичен 
текст. Смятам, че е ва�но с�що така �а б��е просле�ено и 
с�отношението при употребата на от�елните ви�ове клишета. Това 
с�що мо�е �а стане с помощта на статистически анализ, онагле�ен 
с �иаграми.

ПЪРВА ГЛАВА
ФОЛКЛОРНИ ПАРЕМИИ. ФУНКЦИОНАЛНИ И 

СТРУКТУРНИ ОСОБЕНОСТИ
В п�рва глава се опре�еля обхвата на понятието паремиологически 

�анрови форми и се разгле��а кр�г�т от фолклорни текстове, които 
се включват в него. Наре� с опре�елянето на функционалните и 
структурни особености на от�елните паремии се опре�елят и 
техните сфери на с�ществуване в�в фолклорната култура. С цел 
при�обиване на по-голяма п�лнота на пре�ставянето се обр�ща 
внимание на различни по�хо�и при изучаването на кратките 
фолклорни текстове. Разгле��ат се и по-разпространените 
концепции по отношение на принципите за класификация.

Паремиите са малки по обем устни текстове, функциониращи в 
различни сфери на �ивота: всеки�невно общуване, ритуал, игри. 
Те са елементи от комуникацията на членовете на всяко общество, 
т�й като пре�ават специфичен тип информация, обобщават 
типични �итейски ситуации или отношения ме��у е�ни или 
�руги обекти. К�м групата на кратките фолклорни �анрове се 
включват пословиците, поговорките, гатанките, скоропоговорките, 
броилките, наричанията, благословиите, баянията, клетвите, 
псувните.

Г. Л. Пермяков опре�еля се�ем основни прагматически езикови 
функции, прис�щи на различните паремии:

- мо�елираща (пре�ставят мо�ел на �а�ена �итейска или 
логическа ситуация�;

- поучителна (слу�ат като сре�ство за обучение�;
- прогностическа (пре�сказват б��ещето�;
- магическа (в�з�ействат вербално в�рху обекти, субекти и 

приро�ни явления�;
- негативно-комуникативна (отправят негативни словесни 

послания�;
- развлекателна (слу�ат за забавление на слушателите�;
- орнаментална (спомагат за естетическо обогатяване на речта�.
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Всяка е�на от тези функции мо�е �а б��е прис�ща на кой �а 
е от паремиологическите текстове, но само при част от тях тя е 
�оминираща. От �руга страна всеки от тези фолклорни �анрове 
мо�е �а прите�ава по няколко текстови функции, но само е�на 
от тях мо�е �а б��е во�еща за �а�ения тип. Наре� с това �ори 
и паремиите, които прите�ават е�на и с�ща основна функция, 
се отличават е�на от �руга споре� ситуацията и целта на своята 
употреба.

Пословиците и поговорките са устни паремиологически 
текстове, които са устойчиви конструкции (клишета�, употребявани 
в различни ситуации (в�в всеки�невната реч или в�в фолклорните 
произве�ения� без промяна. Те класифицират �а�ена ситуация или 
субект от гле�на точка на �итейския опит, който е синтезиран в тях. 
Обикновено пословиците имат �вучленна структура (с�ставени са от 
�ве синтактични цялости� и могат �а се употребяват самостоятелно. 
Поговорките имат е�ночленна структура (е�на синтактична цялост 
с липсващ фрагмент – обикновено по�лога� и �оп�лват смис�ла с 
наименованието на обекта (субекта, ситуацията�. 

Основни функции на пословиците и поговорките са: 
клишираност – те се употребяват и в�зприемат в готов ви� като 
е�но конструктивно и семантично цяло, което не т�рпи особени 
промени в различните речеви ситуации; ситуативност –споре� 
този маркер те са знаци на опре�елени ситуации или отношения 
ме��у обекти; афористичност – имат способността �а обе�иняват 
имплицитно много повече информация от тази, която експлицитно 
се с���р�а в тях; сентенциозност – с�стои се в наличието на 
оцен�чно-етична информация в тях. Широко разпространено е 
схващането за пословиците и поговорките като нравоучителни 
фолклорни текстове, т�й като те в кратка форма маркират етичните 
норми на патриархалното общество и класифицират конкретни 
ситуации споре� етическите категории от типа на добро - зло.

Като част от всеки�невната реч пословиците и поговорките 
про��л�ават �а заемат значително място в процеса на комуникация 
ме��у членовете на с�временното общество. Техните характерни 
особености позволяват от е�на страна с�храняването в езика 
на голяма част от вече с�ществуващите текстове, а от �руга – 
в�зникването на нови. Наре� с това се наблю�ават процеси, при 
които тези кратки �анрове разширяват своите функции и сфери на 
употреба.

Друг ви� кратки фолклорни текстове, които прис�стват в�в 
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всеки�невната реч, са псувните. Те са устни паремиологически 
текстове, които по своя смис�л са сексуална закана к�м обекта, 
срещу който са насочени. В �ревността тази закана е имала ритуален 
характер, но в с�временния свят тя вече е тв�р�е битовизирана и ии 
�ори споре� някои учени се наблю�ават случаи на �есемантизация 
и промяна в смисловата натовареност на вербалната агресия.

 В тра�иционната фолклорна култура употребата на псувнята 
е полово разграничена: м��ете псуват в случаите, в които �ените 
к�лнат. Най-често обект на закана са лицата, пре�метите и 
обкр��ението, с които говорещият има пряк контакт или е засегнат 
от тях или �ействията им в някаква степен. Характерна особеност 
е, че сексуални закани се отправят не само к�м �иви с�щества, 
но и к�м нео�ушевени пре�мети, �ори к�м с�всем отвлечени 
абстрактни понятия. 

В с�времието псувните са �изнен и б�рзо развиващ се 
�анр, който про��л�ава �а функционира основно в сферата на 
субкултурата. Наблю�ава се трайна тен�енция к�м отпа�ане на 
тра�иционното за фолклора полово разграничаване при употребата 
им – в с�временната всеки�невна реч те се използват както от 
м��е, така и от �ени. Нецензурният характер на тези изрази 
обаче принципно изключва в�змо�ността за използването им в 
официална обстановка, а това пре�опре�еля периферната роля, 
която те заемат в кни�овния език.

К�м кратките фолклорни �анрове, употребявани в�в 
всеки�невната реч, но св�рзани основно с игрова или обучаваща 
ситуация, спа�ат гатанките. Те са устни паремиологически 
текстове, основани в�рху логическа игра, която използва ко�иран 
образ. Гатанките са к�си, понякога ритмизирани изречения, 
оформени като в�прос, който има няколко в�змо�ни отговора, но 
само е�ин от тях е правилен. Структурата им се с�стои от �ве части 
– зага�ка, метафорична част (ко�иран образ на изобразявания обект� 
и отговор (отгатка� – името на изобразявания пре�мет, понятие 
или явление. В зага�ката обект�т е описан с �ва типа признаци 
– истински и заблу��аващи (мними�. К�м заблу��аващите най-
често прина�ле�и назоваването на обекта като нещо �руго, а к�м 
истинските са неговите реални характеристики. Откриването на 
отговора става чрез елиминиране на заблу��аващото название и 
разкриване на обекта, който отговаря на споменатите в зага�ката 
реални признаци. Вс�щност всяка гатанка за�ава е�ин и с�щ 
в�прос: „Кое нещо има тези свойства (признаци�”.
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Като основни функции на гатанката могат �а се посочат 
посветителна, обучаваща и в�зпитателна. П�рвата се смята за най-
ранна и е св�рзана с инициацията на ин�иви�а в�в фолклорното 
общество. Прео�олявайки изпитанието на отгатването, мла�е��т 
или �евойката �оказват, че са �остойни �а преминат на сле�ващото 
йерархическо ст�пало. Наре� с това �и�актическата с�щност 
на гатанката опре�еля нейната основна роля в пе�агогиката 
на фолклорното общество. Чрез научаването на отговорите 
по�растващите разучават не само названията на обектите и 
явленията от заобикалящия ги свят, но и набора от изрази, който ще 
им е необхо�им за общуване и правилно пове�ение в обществото. 
За �ревните наро�и гатанката е била сре�ство за обучение в своята 
култура. 

Гатанките са е�ин от �изнените �ялове на фолклора, в тях 
непрек�снато навлизат мотиви, св�рзани с новов�ве�енията на 
културата и техническия прогрес. Те за�оволяват естествените 
ну��и на човека �а опознава света в цялото му многообразие и 
�а ос�знава вр�зките ме��у от�елните негови сфери. В миналото 
гатанките са функционирали и в�в фолклора на в�зрастните, и 
в �етския фолклор, т. е. играта на �осетливост няма в�зрастови 
граници. В с�времието гатанките са типични повече за �етския 
фолклор.

Друга част от т. нар. кратки фолклорни �анрове, св�рзани 
основно с игровата ситуация, са скоропоговорките. Те са устни 
паремиологически текстове, които са основани в�рху затру�нения 
говор – по своята с�щност са говорни упра�нения, чрез които 
се ус�в�ршенства говорният апарат. Думите в тях имат близка 
фонетична структура, а комплексите от звуци са вариации, 
по�ре�ени в опре�елена после�ователност. Обикновено за�ачата 
се с�стои в б�рзо повтаряне на текста, като се сле�и говорещият 
�а произнася лексемите ясно и правилно. Скоропоговорките нямат 
познавателен характер, с�щественото е �а се с�ставят такива изрази 
и изречения, които максимално �а затру�нят изговарящия ги. За 
целта се с�четават близко произносими фонетични комбинации. 

В с�временния свят скоропоговорките се използват, освен като 
ви� игра, и като пе�агогически мето�и в работата на �етските 
учители и логопе�ите.

Кратки фолклорни текстове, които функционират в сферата на 
играта, са и броилките. Те са устни паремиологически текстове, 
които са пре�назначени �а опре�елят ре�а и броя на участниците 



�

в �а�ена игра. По принцип за самото �ете отброяването е част от 
играта, началото, чрез което се �ава справе�ливо разпре�еление на 
ролите. 

 Характерна особеност за броилките е ритмизирането на текста 
чрез напяването на равни по своята про��л�ителност цялости, 
които по�помагат броенето. По този начин често се появява 
с�се�ната рима, а понякога и в�трешна рима. Други характерни 
особености са речитативното изп�лнение, �иалогичната форма, 
която с�з�ава особена �инамика, хумористичният момент, липсата 
на логически смис�л и во�ещата роля на с�звучието и римите.

Основната функция, която имат броилките – �а опре�елят ре�а 
и броя на участниците в �а�ена игра, обуславя непрек�снатата 
употребата на този тип паремии сре� �етската ау�итория. 
Динамиката в развитието на този тип текстове е св�рзана с �ве 
основни тен�енции – в�зникване на нови и ос�временяване на 
вече с�ществуващи броилки, които с���р�ат остарели и неясни за 
с�временните носители на езика понятия.

К�м кратките магически фолклорни текстове, пре�назначени 
�а се употребяват в сферата на ритуала, спа�ат клетвите, 
благословиите, наричанията и баянията. Употребата на този ви� 
текстове е св�рзана с безпрекословната вяра на патриархалния 
човек в �ействената сила на словото.

Благословията е устен магически текст, който функционира и 
като по�елание, и като заклинание. Тези творби имат своя езикова 
и логическа структура, чиято главна с�ставка е формулата. Всяка 
формула е набор от опре�елени синтактични е�иници, които 
показват е�на зав�ршена мис�л. Особеност на благословията като 
речеви акт е нейната темпорална ориентираност винаги спрямо 
б��ещ момент на говорене, а в смислово и функционално отношение 
тя е с поло�ителна емоционална знакова натовареност. Вр�зката 
на тези паремии с обре�ността е очеви�на и е изключително 
устойчива. С���р�анието на формулата, нейната форма, начин�т 
на изказване и пре�назначението й я правят значима с�ставка 
от обичая, сре�ство за реализация на зало�ената в него и�ея. 
Изречена в опре�елено време, при опре�елени условия (например 
от коле�арите по време на Коле�а�, тя при�обива още по-голяма 
сила. По тази причина от особена ва�ност е субект�т, който изрича 
магическите слова – �рец, авторитетна за социума личност, баща, 
майка, во�ач�т на коле�арската �ру�ина, на кукерите, сурвакарчето, 
кум�т на сватбата, бабата при ра��ането на �етето, майстор�т при 
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изгра��ането на к�щата и пр. 
Благословиите могат �а се раз�елят на �ва типа: ритуализирани 

и благословии-поздрави. К�м п�рвите се отнасят всички текстове, 
които вещаят з�раве и благо�енствие и са св�рзани с опре�елени 
кален�арни празници или ва�но с�битие от семейния �ивот. 
Вторите включват всички поз�рави и благо�арности, прис�стващи 
като фразеологизми в�в всеки�невната реч или в�в фолклорното 
творчество.

Благословиите про��л�ават �а функционират като особен 
ви� клишета и �нес. Макар и �о голяма степен с�щинският им 
смис�л вече �а не е нап�лно ясен на с�временните носители на 
езика и в�преки че се наблю�ава разколебаване на системността 
при кален�арните и семейни обре�и в с�временното общество, 
благословиите про��л�ават �а се употребяват в различни 
конкретни ситуации (било то като обикновен поз�рав или като 
ритуално благопо�елание�.

Значително място сре� кратките магически фолклорни текстове 
заемат клетвите. Те са устни паремиологически текстове, които 
пре�ставляват словесна заплаха, отправена к�м някого или к�м 
нещо. Целта е посре�ством словото по магически п�т �а се причини 
вре�а на опре�елен неприятен за изричащия клетвата човек, 
пре�мет или явление. Този акт е особен ви� експлицитна агресия 
– вербална агресия, при която сре�ството за уязвяване е словото. 
Клетвата има функцията �а �а�е в�змез�ие за нарушаването на някоя 
от тра�иционните норми на фолклорното общество. Тя е особен 
ви� словесна магия, която отразява и регулира взаимоотношенията 
ме��у ин�иви�ите. 

За човека от фолклорното общество словото има магическа 
сила. За �а при�обие тази тайнствена мощ е необхо�имо то �а 
б��е изказано по опре�елен начин, с опре�елена интонация и с 
необхо�имите за случая �естове, често при специална обстановка 
и при�ру�ено с опре�елени символни (ритуални� �ействия. От 
значение е и субект�т, който я изрича – тя при�обива особена мощ, 
когато е изречена от �реци, магьосници и �руги авторитети в�в 
фолклорния социум (ро�ители, кум и т. н.�. 

Разгле��айки този паремиологически �анр, сле�ва �а се 
об�рне внимание и на е�ин особен тип текстове, пряко св�рзани с 
клетвите. Това са заклеванията, в които п�рвата част се с�стои от 
обещание (�оговореност, обещание за изп�лнение на условие�, а 
втората е клетва, отправена к�м заклеващия се, която ще се изп�лни 
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при неспазване на изречената пре�и това уговорка. Отношението 
на заклеващото лице к�м б��ещето опре�еля �ействеността на 
магическите �уми – клетвеното зло се активизира в зависимост 
от намерението на зак�лнатия �а изв�рши или не упоменатото 
�ействие. 

Клетвите, с�що както и благословиите, про��л�ават �а се 
употребяват в ре�ица речеви ситуации в�в всеки�невието, макар че 
за човека от с�временното общество вярата в силата на словесно 
изказаното наказание е вече силно разколебана. Заклеванията 
про��л�ават �а б��ат използвани и в различни ритуали, �ори и 
такива, които са в�зникнали в мо�ерно време (например заклеването 
на прези�ент, правителство, наро�ен пре�ставител; заклеването на 
обвиняеми и сви�етели в с��а и пр.�. 

Наричанията са кратки устни текстове, които при�ру�ават 
опре�елени магически и га�ателни �ействия, изв�ршвани от 
фолклорния колектив или ин�иви�. По своята структура те са 
типични паремиологически текстове, а по функцията си – га�ателни. 
Те са словесно описание на субект (например б��ещ �ених�, на 
качествата му или на някакво с�битие (например сватба�. 

Наричанията могат �а с�ществуват както самостоятелно, така и 
в с�става на музически текст. Те са най-разнообразни в различните 
региони, като повсеместно се наблю�ава известна тен�енция за 
внасяне на хумористичен елемент. Този лек хумор, който прис�ства 
в описателната част на тези паремии, мо�е �а се разгле��а като 
сви�етелство за разколебаната вяра в пре�сказателната сила на 
ставащото.

Баянията са �руг паремиологичен �анр, св�рзан с магическите 
практики. Те са кратки магически текстове, пре�назначени �а 
излекуват човек от някаква болест или �а премахнат не��г. 
Характерно за баянията е, че не са обв�рзани с кален�арния и 
�изнения цик�л, а имат инци�ентен характер и се употребяват в 
опре�елена екстремна ситуация. 

Баянията се изричат от специализирани в лекуването личности 
(баячки, баснарки, врачки, вра�алци, вещици�, �окато се изв�ршва 
опре�елена после�ователност от магически �ействия. Вярата 
в лечебната сила на �умите, които тя изрича, се основава на 
убе��ението, че посре�ством словото мо�е �а се в�з�ейства в�рху 
приро�ните явления и свр�хестествените сили. В структурен план 
това пре�опре�еля и обуславя специфичните езикови особености на 
баянията, които ги отличават от останалите фолклорни �анрове.
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 Текстовете на баянията се пазят в строга тайна. Смята се, че ако 
тя б��е разкрита на непосветени, словото губи своята сила, затова 
баячките ги разкриват на �руги е�ва в см�ртния си час. Характерно 
за текстове в баянията е табуирането на не��га или болестта, което 
е св�рзано с пре�ставата, че споменаването на името во�и �о 
извикване на силата или �уха. 

В заключение мо�е �а се обобщи, че паремиите са кратки по 
с���р�ание фолклорни текстове, които в сбита форма изразяват 
тра�иционни ценности и нагласи, основани на �изнения опит 
на фолклорния колектив. Те са необхо�имо звено в човешкото 
общуване, т�й като по специфичен поетически начин пре�ават 
конкретна, ва�на за ин�иви�а информация, осигуряват му защита 
от опре�елени опасности, по���р�ат психическото му равновесие, 
осигуряват му и в�змо�ност за забавление, като по този начин 
успяват и �а тренират у него опре�елен тип способности. Всички 
тези специфики на паремиите гарантират тяхната �изненост и 
активната им употреба в социалното пространство.

ВТОРА ГЛАВА
ФУНКЦИЯ НА ПАРЕМИЯТА В СТАРОБЪЛГАРСКАТА 

КНИЖНИНА

Приоритетна цел в�в втора глава е �а се конкретизират 
в�змо�ностите за прис�ствие на паремии в кни�овните 
текстове. Особено ва�но за правилното разбиране на проблема е 
очертаването на принципните особености на �вата типа култури 
– кни�овна и фолклорна, които �опускат или не взаимо�ействие 
ме��у тях. Сле� теоретичната обосновка на поставения проблем 
се разгле��ат конкретни примери, които пре�ставят начините, по 
който паремията функционира в нефолклорния тип текст.

В началото на тази част на �исертацията се обр�ща внимание 
на е�ин с�ществен момент – по�хо��т при изсле�ването на 
фолклорния тип текстове. Много често, навярно чисто механично, 
изсле�ователите прист�пват к�м тях като к�м литературна творба, 
което е пре�поставка за �остигане �о неа�екватни изво�и в 
процеса на работа. Сферата на с�ществуване е е�ин от основните 
критерии за разграничаването на фолклорния от литературния 
текст. Фолклорният текст е част от с�всем �руг тип система и 
осмислянето му трябва �а се прави в контекста на субкултурата, 
в която той функционира. Литературният текст, а с�що така и 
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текстовете от сре�новековната кни�нина, имат своите различни 
принципи на функциониране в с�ответните културни системи.

Направеният в началото на изло�ението в тази част крат�к 
обзор на принципните разлики ме��у фолклорен, литературен и 
кни�овен текст има за цел �а насочи вниманието к�м �ва момента. 
П�рвият е св�рзан с широко разпространения прикрит или неос�знат 
литературове�ски по�хо� при разгле��ането на фолклорните 
произве�ения в б�лгарската хуманитарна наука. Вторият 
с�ществен момент при по�обни изсле�вания е необхо�имостта от 
особено внимание при изучаването на в�змо�ните взаимо�ействия 
и взаимни прониквания ме��у тези различни словесни явления 
– фолклорен, кни�овен и литературен текст, всеки част от от�елна 
културна тра�иция, с конкретни особености на функциониране. 
При разгле��ането на този в�прос, освен особеностите на всеки 
тип култура, трябва �а се отчете �околко всяка е�на от тях е 
способна �а �опуска в�ншни влияния. 

С�з�а�ените през сре�новековието писмени текстове са част 
от специфична културна система. Те се изгра��ат по строго 
опре�елени канонични правила и функционират на с�всем различно 
от фолклорното ниво, респективно и от литературното. Основната 
им цел, особено през най-ранния перио� на с�ществуване, е 
св�рзана с налагането и утв�р��аването на християнската вяра. 
Факт�т, че християнската пропаган�а се ос�ществява на собствен 
разбираем език – староб�лгарски, �оп�лнително по�помага този 
процес. Допускането, че в кни�овните текстове могат �а навлязат 
фолклорни елементи, които са основно повлияни от езическите 
разбирания за света, не изгле��а тв�р�е логично. Напротив – всеки 
кни�овник като генератор на културното послание би трябвало �а 
сле�и в текста му �а не попа�ат именно так�в тип елементи.

Както при всеки тип културна система обаче, и при 
сре�новековната кни�нина от особено значение е универсалната 
опозиция център – периферия. Централно място в тази система 
заемат именно сакрално-и�еологически натоварените текстове, 
които са строго по�чинени на тра�иционните християнски норми. 
Периферията на сре�новековната писмена култура е мястото, 
к��ето биха могли �а се очакват повече или по-малко отклонения 
от нормата. Текстовете, които функционират там, пре�ставят �руг 
по�хо� к�м �ействителността, в тях книжовникът е по-свободен, 
по-историчен и по-оригинален.

Имайки пре�ви� спецификата на паремиологическите �анрове и 
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е�на от основните им характеристики – клишираността, е логично 
�а се �опусне прис�ствието им в �руг тип, нефолклорни кни�овни 
текстове. Досегашните изсле�вания в областта на сре�новековните 
паратекстове показват, че е�ин тип паремиологически форми, които 
могат �а б��ат открити в маргиналиите, това са благословиите. 
Прис�ствието на този тип клишета е обяснимо, т�й като по с�щество 
те пре�ставляват обр�щение к�м бог с конкретна молба. Друг тип, 
който мо�е �а прис�стват в тези текстове, са пословиците. Това са 
обобщаващи клишета, които слу�ат за опре�еляне и окачествяване 
на �а�ена ситуация, а в християнската култура често се употребяват 
изрази именно с так�в обобщаващ характер. В приписките и 
беле�ките се срещат и клетви – това са проклятията, отправени 
к�м всички, които биха по�елали по някак�в начин �а навре�ят на 
книгата или �а я откра�нат. В�змо�но е �а се �опусне наличието и 
на някои �руги паремиологически �анрови форми в паратекстовете. 
Интересно е �а се просле�и �али прис�стват устойчиви конструкции 
от типа на гатанката по� формата на в�прос – отговор или езикови 
формули от типа на баянията, които с�п�тстват опре�елени лечебни 
практики (взаимствани от сборници като Лечебник�. Пора�и 
спецификата на християнската култура малко вероятно е паремии от 
типа на псувнята �а б��ат открити в сре�новековните паратекстове. 
Особените функции, които в�в фолклорната култура имат 
скоропоговорките, броилките и наричанията, с�що не пре�полага 
прис�ствието им в маргиналните текстове. 

В староб�лгарската кни�нина често се употребяват клиширани 
фрази, които са обобщение на човешката мъдрост, изразяват 
традиционни ценностни нагласи и имат метафоричен характер. 
В�просните изрази могат �а се опре�елят като текстове от 
пословичен тип и сле�ователно става в�прос за прис�ствие на 
типични паремии в текста. В по-голямата си част тези езикови 
формули имат пряк аналог в конкретен текст от Стария или 
Новия завет. Библейският произхо� на някои от тези формули 
логично обяснява прис�ствието им в кни�овните текстове – 
тяхната употреба е с цел �а при�а�ат безспорна сила и авторитет 
на �а�ената мис�л или ситуация. Наре� с това обаче, макар и 
ря�ко, в с�чиненията на староб�лгарските автори се откриват и 
паремии с небиблейски произхо�. В по�обни случаи не трябва �а 
се пренебрегва и факт�т, че често сре�новековните кни�овници 
имат склонност к�м употребата на особен афористичен изказ, 
по�обен на този в голяма част от новозаветните и старозаветни 
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текстове. Нещо повече – този начин на изразяване е утв�р�ен още 
в античната литература, от к��ето е в�зприет и употребяван в по-
к�сните текстове на сре�новековието.

Тези в�проси трябва �а се имат пре�ви� и при �опускането на 
в�змо�ности за наличието на опре�елени ви�ове паремии, по-
конкретно на пословици и гатанки в еротапокритичната кни�нина, 
особено тази с апокрифен характер. Прис�ствието на кратки �анрови 
форми от типа на зага�ката и сентенцията в този тип с�чинения е 
заимствано от старозаветния библейски мо�ел. По отношение на 
организацията на текста се наблю�ава и приемственост спрямо 
античните автори. Наре� с това повечето славянски р�кописи от този 
тип са прево�и, компилирани от различни византийски източници. 
Наре� с това в случая става в�прос за писмени текстове, �ело на 
конкретен автор, които функционират в системата на сре�новековната 
кни�овна култура. Всички тези обстоятелства отграничават зага�ката 
и сентенцията в еротапокритичната кни�нина от текстовете, които 
функционират в системата на фолклорната култура.

При всяка култура, освен изв�нкултурния фон, разполо�ен 
около нейното ниво, с�ществуват специфични сфери, другояче 
организирани, които се оценяват много високо в аксиологическо 
отношение, в�преки че са изв�н общата система на организация. 
От по�обен аспект могат �а б��ат разгле�ани паратекстовете 
в сре�новековната кни�нина. С�п�тстващите основния текст 
маргиналии имат �руги принципи и логика на изгра��ане, 
различни от тези на кни�овния. Тези особености на пр�в погле� 
могат �а пре�извикат пре�поло�ението, че в тях могат �а се 
открият опре�елени ви�ове паремиологически �анрови форми. Не 
трябва �а се пропуска обаче, че макар и другояче организирани, 
те все пак са част от културната система (християнство� и са на� 
извънкултурния фон (езичество�.

В с���р�ателен план маргиналните текстове пре�ставляват 
с�вкупност от свобо�ни елементи и тра�иционни езикови 
формули, които кни�овник�т използва при написването им. 
Това е характерно за сре�новековната кни�овна практика. При 
с�ставянето на приписките често се използват готови синтактични 
конструкции, като обаче се наблю�ава известна вариативност в 
лексикално отношение. По тази причина в структурно отношение 
могат �а б��ат обособени опре�елен брой елементи на приписката. 
Авторите на беле�ките с�що често прибягват �о готови 
синтактични конструкции, макар че при тези маргинални текстове 
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се наблю�ава значително по-голямо разнообразие в тематично 
отношение. Трябва �а се отбеле�и, че функционалният аспект на 
тези елементи е в пряка вр�зка с�с с���р�ателния – прис�ствието 
на �а�ен елемент е обусловено от целите, които автор�т си е 
поставил (�а поясни �а�ена ситуация, �а изло�и опре�елени факти 
и пр.�. Така много често приписките и беле�ките използват е�но 
или няколко клишета.

Кни�овните формули, които функционират в паратекстовете, 
са конструирани в�з основа на библейския мо�ел за в�зприемане 
на света и това е различието ме��у тях и фолклорните езикови 
формули. Паремиите слу�ат за обозначаване на опре�елени типове 
�изнени ситуации, за формиране и лесно запомняне на различен 
ро� �итейски и логически правила, за прогнозиране на б��ещето 
и ре�ица �руги чисто прагматични езикови и изв�незикови цели. 
Практическата употреба на е�иниците от паремиологическото 
езиково равнище е св�рзана с техните фолклорни функции. 
Е�ва ли обаче клишираните езикови формули, прис�стващи 
в паратекстовете от сре�новековната кни�нина (особено най-
ранната�, имат каквито и �а било фолклорни функции.

Какво явление се наблю�ава в посочените по-горе примери и 
как би могло �а б��е обяснено то? 

Когато е�ни и с�щи ситуации се описват в�в функционално 
различни текстове, тези текстове остават инвариантни, но 
образуваните значения в тях са коренно различни. Различията 
ме��у комуникативния континуум на библейската култура и 
континуума на практическия опит (фолклорната субкултура� 
се превр�ща в причина за ме��укултурни конфликти, които 
обуславят трансформации на езиково, семантично и прагматично 
равнище. По принцип клишетата в старата кни�нина не биха 
могли �а б��ат опре�елени като фолклорни паремии, т�й като 
спецификата на сре�новековните текстове и тази на фолклорните 
не пре�полага по�обен ро� функциониране. В случая трябва �а се 
говори за �ва типологически близки текста, които в�в функционално 
отношение не са е�накви, т�й като са част от �ва различни типа 
словесни култури – сре�новековната кни�нина, по�чинена 
на християнските канони и отличаваща се с�с своя елитарен 
характер, и фолклорната субкултура, по�чинена на прагматичните 
ну��и и светов�зприемането на патриархалния колектив. На 
лице е еквивалентно с�отношение ме��у �ве знакови е�иници от 
различни системи (фолклорната и библейската�, което се базира на 
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аналогичен или схо�ен план на израза и аналогичен или схо�ен план 
на с���р�анието. Различията в типа комуникация при фолклора и 
кни�нината не са само от техническо естество – при устния фолклор 
е налице е�новременен процес на в�зпроизве��ане и в�зприемане 
на клишето с всички произтичащи от това особености (ситуативна 
зависимост, в�змо�ност за вариативност и обратна вр�зка и т. н.�, 
�окато при писмения кни�овен текст отношението а�ресант – 
а�ресат е на �руго ниво (текст�т е фиксиран, комуникативният канал 
е е�нопосочен, различно е в�з�ействието на ситуативния контекст в 
акта на комуникация и т. н.�. От с�ществено значение са с�що така 
принципните концептуални различия ме��у �вата типа култури. В 
случая трябва �а се говори за �ва различни типа �искурс, при които 
езиковите е�иници функционират по различен начин.

Използването на клишета (като например ни во р1б1 глаi ни 
во пи8ниць оумоу или Храни свэщ9 отъ вэтра. молитв9 
же отъ лэности� е характерна особеност на езика, а конкретната 
им употреба е пре�извикана от опре�елени речеви ситуации. 
Фразеологизацията е е�но от особените словесни комуникативни 
сре�ства, което е характерно за всеки език. Устойчиви словесни 
структури, които впосле�ствие се използват като готов материал, 
се формират с течение на времето по� в�з�ействието на различни 
фактори. Пора�и това при тях се наблю�ават ре�ица универсални 
признаци, но с�що така и признаци с локална специфика. Сле� като 
ве�н�� са в�зникнали в �а�ен език, тези конструкции в опре�елен 
момент започват �а функционират като част и от речниковия 
фон� на от�елните носители на този език (било то в устен или в 
писмен ви��. Това е вероятният механиз�м, чрез който паремиите, 
които нямат пряк библейски аналог, навлизат в сре�новековните 
паратекстове, особено в беле�ките, които по принцип в�зникват 
в по-к�сен етап от с�ществуването на р�кописа и не са �ело на 
кни�овника автор, преписвач или прево�ач. По отношение на 
тези клишета в основните текстове сле�ва �а се отбеле�и, че 
те в стилистично отношение са тв�р�е близки �о библейските, 
което �ава основание �а се пре�поло�и, че те са в�зникнали по� 
в�з�ействието на свещените текстове. 

По отношение на конкретния произхо� на �а�ена небиблейска 
паремия при липсата на точни �оказателства могат �а се правят 
само хипотези. От �истанцията на времето е в�змо�но е�инствено 
регистрирането на по�обен ро� клишета и концептуалното им 
разграничаване от фолклорните. Имайки пре�ви� начините на 
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изгра��ане и функциониране на �вата типа словесност, трябва 
�а се отбеле�и, че в�змо�ностите за взаимо�ействие ме��у 
тях са тв�р�е ограничени. Ако мо�е �а се говори за някак�в 
тип в�з�ействие, то е е�нопосочно – от кни�овния текст к�м 
фолклора (безспорно е, че в�в фолклорните текстове навлизат 
мотиви и езикови формули, св�рзани с християнската култура, 
т�й като с�з�ателят на тези текстове – фолклорният социум, е по� 
прякото влияние на тази култура�. Обратното в�з�ействие обаче е 
принципно не�опустимо.

ТРЕТА ГЛАВА
ФОРМУЛИ БЛАГОСЛОВИИ В СРЕДНОВЕКОВНИТЕ 

ПАРАТЕКСТОВЕ

В трета, четв�рта и пета глава се прист�пва к�м пре�ставяне 
на паремиологическите �анрови форми, които прис�стват в 
маргиналните текстове. В конкретната част са пре�ставени 
формулите благословии. Емпиричният материал от ексцерпираните 
източници е систематизиран, като се пре�лага анализ на всеки 
от�елен ви� и с�ответните му по�ви�ове.

Благословията е паремиологически текст, който функционира 
и като по�елание, и като заклинание (по по�обие на фолклорния 
си еквивалент�. Тра�иционно езиковата формула в този случай 
е повелителна, позитивно натоварена и цели посре�ством 
мистическата сила на словото �а осигури з�раве, благос�стояние, 
пло�оро�ие, пре�отвратяване на бе�и и пр.

Споре� християнските схващания благословията е благоволение, 
произхо��ащо от бога. Постигането на бо�ията благосклонност за 
от�елна личност или група хора се �остига чрез комбинацията от 
слово и символни �ействия насочени к�м госпо�. Тя мо�е �а б��е 
получена както от самия бог, така и от �руг човек, който �ейства в 
с�гласие с неговата воля. Благословията има функцията �а осигури неБлагословията има функцията �а осигури не 
само опре�елен тип помощ, св�рзана с�с земното битие, но и различен 
ви� �уховни ползи (покой в отв��ното, �ушевно спасение при Второто 
пришествие и пр.�. Благословията приема характера на похвала или 
признаване на абсолютния суверенитет на бога на� човека.

 Ва�ното място, което благословията заема в християнската 
култура, обяснява прис�ствието на различни благославящи 
езикови формули в паратекстовете на сре�новековните р�кописи. 
Споре� функцията, с която са натоварени, в �исертационния тру� 
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са обособени три основни типа: хвалебствена формула, вокативна 
формула, прошка. 

І. Хвалебствени формули – устойчиви езикови конструкции, 
употребени пре�имно в началото на маргиналния текст, които имат 
за цел �а прославят бога. Те могат �а се �иференцират на сле�ните 
ви�ове: констативна формула, формула слава и формула α и ω.

1. Констативна – формула, чиято функция е �а се изка�е се изка�е 
благо�арност. Тази благо�арност е насочена к�м Бог в неговото 
трие�инство и е св�рзана с�с зав�ршека на �а�ено �ело (най-честозав�ршека на �а�ено �ело (най-често 
написването на книга� като се по�чертава, че това е в�змо�но 
изключително благо�арение на бо�ията помощ и благоволение. 
Обикновено формулата е �вукомпонентна – п�рвата част е 
устойчива словесна схема (примерен вариант: схема (примерен вариант:схема (примерен вариант: Изволенйемь 
µ(ца7 и поспешенйемь с(на и съврьшенйемь ст(аго д(ха�, 
чрез която автор�т изказва своята признателност к�м Бог за 
волята, с��ействието и изп�лнението на конкретното �ело, за 
което научаваме от втората част (исписа се сйа книга с(том2 
о(ца ̀ µан2�. Ако п�рвата част е устойчива конструкция, то вторатаАко п�рвата част е устойчива конструкция, то втората 
мо�е �а се опре�ели като описателна, която има за цел �а пре�стави 
изв�ршеното.

Понякога благо�арността освен к�м Бог е насочена и к�м 
Богоро�ица или светите архангели Михаил и Гавриил. По принципили светите архангели Михаил и Гавриил. По принцип 
формулата е изключително устойчива и в лексикално отношение 
ря�ко варира. 

2. Слава – езикова формула, която изразява в�зхвала. Най-
често прославата е отправена к�м Бог: Сла\)в~ б(оу о вьсэмь7.7-
; Светата троица: Ие�� вь трµ�и славимом�� вь трµ�и славимом вь трµ�и славимом�и славимоми славимом27 и покланэимµ*2 г(оу 
б(2 вь бьсконь¦н! вэкь7 ами�7�77 <...>; Богоро�ица: Въ слав2 
божйю прэсвет!е Богородице и вєсэх свет!х <...>. Това 
е ви� от�аване на заслу�ена почит от страна на кни�овника к�м 
тези бо�ествени закрилници и помощници, която в с�щото време 
му осигурява и тяхната милост. 

Понякога славите са употребени зае�но с констативните 
благословии като начал�н шаблон. Комбинацията от славослов и като начал�н шаблон. Комбинацията от славослов икато начал�н шаблон. Комбинацията от славослов и�н шаблон. Комбинацията от славослов ин шаблон. Комбинацията от славослов и 
благо�арност с�з�ава е�на сло�на благославящата езикова схема, 
която �оп�лнително по�силва функционалната натовареност на �вата 
ви�а формули. Това е израз на стреме�а на кни�овника �а в�зхвали 
Бог и �а го посочи като основна �ви�еща сила, благо�арение на 
която е в��хновено и изп�лнено написването на конкретния текст.
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3. Формула α и ω. В част от славите к�м стан�артната формула 
се прибавя �руг клиширан текст, който по�чертава, че Христос е 
начало и край: Слава съврьшителю б(2 аминь7 давшом2 по 
за¦ел2 и конъць7 Х)с 3есть за¦ело и коньць7 Тази формула 
трябва �а се разгле��а в тясна вр�зка с раннохристиянския 
символ на вечността α (алфа� и ω (омега� – п�рва и после�на 
буква, начало и край. Тя има библейски произхо� и се св�рзва с 
и�еята, че Бог полага началото на този свят и пак той ще постави 
неговия край. Това с�поставяне на п�рва и после�на буква (начало 
и край� обе�инява по особен начин бо�ествения акт на творението 
и есхатологическото ново творение. Ва�но е �а се по�чертае, че 
не само началото и края на света, но и всички с�бития, които се 
случват, са благо�арение на Бог.

ІІ. Другият голям �ял от благославящите клишета, които се 
срещат в маргиналните текстове, мо�е �а б��е терминологично 
опре�елен като Вокативни формули. Те се отличават от 
разгле�аните �отук ви�ове както в структурно, така и в�в 
функционално отношение. Вокативните формули са текстове, 
призоваващи божията помощ или помощта на Богородица, 
светците и друг авторитет. Обр�щението к�м висшите сили 
има за цел �а осигури помощ при реализирането на опре�елено 
�ело; закрила от евентуални неприятности или �ушевен покой в 
отв��ното. Субект на т�рсената по�крепа мо�е �а б��е пишещият, 
четящите или конкретно упоменато лице. Споре� особеностите 
на вокативните формули могат �а се обособят няколко по�типа: 
молитвена формула, формула благопо�елание, поменална 
формула.

1. Молитвена формула – �зикова формула, която е пряко 
обр�щение к�м Бог с конкретна молба. Тя е натоварена с функцията 
�а осигури опре�елена помощ за този, който я отправя, макар и 
понякога името му �а не б��е конкретно упоменато. Понякога 
освен к�м Бог, молбата е насочена и к�м конкретен светец, светите 
отци от Никейския с�бор,  Богоро�ица, кр�ста и пр.

Посре�ством вписването на молитвата в сакралното 
пространство на р�кописа, ва�ният за християните �уховен акт 
– общуването с Бог, се реализира на е�но по-високо ниво. Книгата  
с���р�а бо�ието слово и това я превр�ща в особено значим 
култов обект. Автор�т на маргиналния текст безусловно вярва, 
че писането в това сакрално пространство нес�мнено осигурява 
ответна реакция – с�с сигурност молитвата ще б��е чута от Бог. 
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По�обен ро� сре�новековно схващане превр�ща беле�ката в 
особен тип ритуално писане.

2. Друга част от вокативните формули са позитивно натоварените 
формули благопожелания. Това са по�елания с поло�ителен 
мо�ус, които целят �а се из�ейства благосклонност от страна на 
Бог, светците или Богоро�ица като се вещае з�раве, ��лголетие, 
�ушевно спасение, бо�ия помощ и пр. За разлика от молитвената 
формула, к��ето обр�щението к�м висшите сили е п�рволично, тук 
усилията са насочени к�м осигуряване на опре�елен ви� закрила 
на� �руго лице или мно�ество. Биха могли �а се обособят няколко 
типа благопо�елателни формули в зависимост от езиковото клише, 
използвано в тях: 

2.1. Формула за помощ. Функцията на тази формула е �а 
осигури закрила на� конкретно лице или група лица, най-често 
св�рзани по някак�в начин с книгата. Пора�и значимостта на 
изв�ршеното �ело за защитници на тези хора биват призовани Бог 
или Богоро�ица: <...> да м2 е господь Богъ помошнйкь и 
света Богородица7; както и конкретен светец: и кои придаде 
с(ти Николае да м2 е помощниu на въсакоM ами�7 Любопитен 
е факт�т, че значителна част от примерите са св�рзани именно с 
този светец. При по�обен ро� статистически наблю�ения обаче 
трябва все пак �а се има пре�ви� и ограниченото количество на 
емпиричния материал в настоящата работа.

2.2. Формула поздрав. Това са по�елания за з�раве и �ивот, 
отправени като част от обр�щението к�м конкретно лице, което е 
получател на словесното послание. Поз�равите са част от речевия 
етикет, който обе�инява нормите на речево пове�ение в типични 
ситуации. Формулата за условен израз на учтивост има функцията 
наре� с благопо�еланието �а с�з�а�е благоприятна комуникативна 
сре�а ме��у а�ресант и а�ресат. Добро�елателността е е�ин 
от основните елементи на ве�ливостта и се смята за ва�на част 
при общуването ме��у хората. По тази причина в процеса на 
комуникация (било то писмена или устна� често се употребяват 
начална и крайна формули на ве�ливост. В маргиналните текстове 
тази формула се среща обикновено в к�сни беле�ки, които имат 
епистоларен характер, например: млог2 ти здрави свако Њнко 
Ђ мене ха(џ $еод2ръ. <�>.<�>.. 

2.3. Формула пожелание за здраве, дълголетие и душевно 
избавление. Този тип по�елания могат �а б��ат насочени к�м 
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конкретно лице (писача, по�в�рзача, мецената, четящия, тези, 
които полагат гри�и за книгата и пр.�, като в този случай често е 
упомената и причината, пора�и която се отправят – написването 
или купуването на книга или прочитането й, т. е. �ействия, които се 
смятат за богоуго�ни и чрез които човек влиза в �осег с Бог: <�> 
да би те Богь сем2 писанию здраво и весело застати, да 
знаш наредише т\е~ на Стр2м2 да до вид; които чете т2ка 
да бъде благословенъ. Засви�етелствани са и случаи, в които 
благопо�еланието е отправено к�м вла�етеля, например: <�> Да 
соуть г�ноу ц(рю и ц(рци и ¦едоомь и�7 вь оутврьж�енйе�ноу ц(рю и ц(рци и ¦едоомь и�7 вь оутврьж�енйеноу ц(рю и ц(рци и ¦едоомь и�7 вь оутврьж�енйе�7 вь оутврьж�енйе7 вь оутврьж�енйе�енйеенйе 
ц(рьствоу и�7 тэлоу вь з�рави37 а д(ши вь с(псенйе7�7 тэлоу вь з�рави37 а д(ши вь с(псенйе77 тэлоу вь з�рави37 а д(ши вь с(псенйе7�рави37 а д(ши вь с(псенйе7рави37 а д(ши вь с(псенйе7

3. Поменална формула. Поменалната формула е натоварена 
с функцията �а измоли опрощение на греховете и �а осигури 
�ушевен мир в отв��ното. Посре�ством помените Бог мо�е �а 
б��е омилостивен и сле� см�ртта �ушата на човек �а получи 
своето място сре� праве�ните и в�змез�ие по време на Второто 
пришествие. Появата на този тип формули в сре�новековните 
паратекстове се св�рзва с помениците и молитвеното упоменаване 
на �иви и м�ртви по време на литургия. По този начин конкретни 
имена стават част от богослу�ебното тайнство и се приобщават 
к�м спис�ка с имена на хора с опре�елен авторитет.

Обект�т на опрощението мо�е �а е самият автор, �руго лице, 
св�рзано с книгата (�арител, лице, изв�ршило обновяване на 
книгата и пр.�, лица, които нямат отношение к�м книгата, помените, лица, които нямат отношение к�м книгата, помените лица, които нямат отношение к�м книгата, помените 
могат �а б��ат и общи или третолични.

Наблю�ават се няколко основни типа устойчиви езикови 
конструкции, използвани в поменалната формула: Бог да прости, 
помени господи, господи помилуй, вечна му памет. В�преки 
формалните различия в лексикално отношение, които се срещат в 
от�елните случаи, функцията на тези изрази остава е�на и с�ща. 

ІІІ. Прошка – формула, чрез която кни�овник�т прави 
обр�щение с молба за опрощение на волните и неволни грехове. 

1. При стан�артния тип прошка се наблю�ава опростена формула 
простете ме, насочена к�м четящите, сле� което обикновено се 
посочва и причината, пора�и която се иска опрощението: <�><�> 
простите ме аще съгрэших где7. Обр�щението при този тип 
мо�е �а б��е направено и к�м Бог, Богоро�ица или светците: <�> 
Прости и помилоуи с(т!и Марко да за¦н9 с(таго Лоук9 
по здравоу <�>. Има случаи, в които кни�овник�т не посочва. Има случаи, в които кни�овник�т не посочва 
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конкретна причина за исканата прошка, което би могло �а се обясни с 
християнското разбиране, споре� което човек е изначално грешен: Ге�7�77 
на Атанасовь д(нь7 И%̀  (18� простэте бра�е мене Геµрги��е мене Геµрги�е мене Геµрги�. 

2. Формула простете – не кълнете. Формулата е усло�нен 
вариант на прошка. Чрез нея кни�овник�т цели �а направи 
извинение за �опуснатите грешки при писането: простите, 
µци и братйе µ семь тр2давшаго се аще що б2деть 
неисправно, сле� което отправя конкретно обр�щение к�м 
четящия. В различните варианти автор�т мо�е �а призове четящите 
�а благославят: <...><...>...>>и мене µ семь тр2дившаго се бл�вите�витевите 
а не клънете и вас б(ъ да прости. амин. или �а поправят 
сгрешеното: аще ч(то µбрэтаете погрэшено исправлэ€те а 
не клънете. Формулата простете – не кълнете е своеобразен ви� 
обр�щение к�м четящите или преписващите.

Количественото с�отношение ме��у трите основни типа 
благославящи клишета – хвалебни формули, вокативни формули 
и прошки показва, че п�рвите �ва типа са с близки стойности на 
употреба в маргиналните текстове, а прошките са �ва п�ти по-
малко. Този факт мо�е �а се обясни с особеностите на трите типа 
формули. В �уха на християнската тра�иция е логично автор�т на 
маргиналния текст много по-често �а в�зхвалява и �а се обр�ща 
к�м Бог и светците. С това мо�е �а се обясни констатираното 
с�отношение в броя на примерите.

В �иахронен план биха могли �а се отбеле�ат �ве особености. 
П�рвата е тен�енцията за системност при употребата на тези 
езикови клишета в маргиналните текстове сле� ХІІІ век. Другото 
нещо, което прави впечатление, е резкият спа� през ХV век на 
примерите от всички ви�ове. 

Ва�но е наблю�ението, че с изключение на �ва типа формули 
(хвалебствената α и ω и прошките�, всички останали имат п�лни 
фолклорни еквиваленти. Това е така, защото през Сре�новековието 
фолклорната култура е по� силното влияние на християнската. 
Логично е това влияние �а б��е много по-отчетливо изразено при 
благославящите формули. Причината за това, от е�на страна, е 
св�рзана с ва�но място, което благословията заема в християнската 
тра�иция. От �руга страна е нормално �а се �опусне лесното навлизане 
от елитарната к�м профанната култура на езикови формули, които 
имат за цел �а осигурят опре�елен ви� благополучие.
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
ФОРМУЛИ КЛЕТВИ В СРЕДНОВЕКОВНИТЕ 

ПАРАТЕКСТОВЕ

В четв�ртата глава на �исертационния тру� се обр�ща 
внимание на клетвите в сре�новековните паратекстове. Наре� с�с 
систематизирането и анализа се обр�ща внимание и на начина, 
по който сле� включването си в маргиналния текст тези паремии 
разширяват своите функции.

Клетвите са паремиологически текстове, които по своето 
с���р�ание са словесна заплаха, отправена к�м някого или нещо. 
Обикновено езиковата формула е негативно натоварено по�елание 
в повелително наклонение. Целта е чрез словото по магически 
п�т �а се причини вре�а на опре�елен неприятен за изричащия 
клетвата човек, сила или явление. 

Споре� функцията, която изп�лняват клетвите в маргиналните 
текстове, биха могли �а б��ат раз�елени на �ва �яла.

І. Проклятия, използвани за защита
Този тип формула има защитна функция. В с���р�ателен план 

тя е с�вкупност от очакване – в�змо�ни б��ещи �ействия в�в 
вре�а на конкретен пре�мет (и тєко µднесе сйю книг2 Ђ сего 
храма�, което пре�полага конкретна словесна закана/защита – 
наказанието, което ще се получи, ако се изв�рши описаното в п�рвата 
част на формулата �ействие (да 3с\ть~ проклеть Ђ светаго 
възнесенйа Христова�. Чрез този тип маргиналии се ос�ществявасе ос�ществява 
особен ви� превенция срещу евентуални кра�би или унищо�аване 
на книгата (или на част от нея� чрез изричането на проклятие – е�но – е�но– е�но 
от най-мощните сре�ства за психологическо в�з�ействие през 
Сре�новековието. Магическата формула обикновено зав�ршва с 
„анатема”, което �оп�лнително по�силва пре�ставата за те�естта на 
наказанието. В някои случаи обект�т на защита е не книгата, а �руго В някои случаи обект�т на защита е не книгата, а �руго 
манастирско или ц�рковно имущество.

1.  Клетви, осъществяващи защитна функция с помощта 
на конкретен могъщ закрилник. Закрилник�т ще изп�лни 
наказанието срещу този, който е откра�нал или навре�ил по 
някак�в начин на книгата. В някои случаи просто е посочено: да е� 
прокле� Ђ б(а и въсэ� с(т!�7� Ђ б(а и въсэ� с(т!�7 Ђ б(а и въсэ� с(т!�7� с(т!�7 с(т!�7�77 В �руги текстове конкретният светец 
е посочен за с��ник на прегрешилия, когато б��е изправен пре� 
Страшния с��: и да моу е прэ¦истаа м(ти б(жйа сьпрьница 
на страшнемь соудоу7 Наблю�ават се и случаи на разчупване на 
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езиковата формула: Ђнимиµ га богь Ђ царства небеснога7 или 
токо да пребиватъ при Сатанаила.

Независимо от различните варианти, които биха могли �а се 
срещнат, тази езикова формула има е�на основна функция – �а 
защити конкретната книга с помощта на опре�елен закрилник. 
Най-често за такива се посочват Бог, Светата троица, Богоро�ица 
или конкретен светец. Обикновено се наблю�ава практиката 
патрон�т на храма или манастира, чиято собственост е книгата, �а 
покровителства и самата нея. В много случаи обаче се изброяват 
повече от е�ин закрилник: и кои че � изнесть изь села 
и изь µбе цр(кви да е проклеть и завезань µ�� г(а б(а�� г(а б(а г(а б(а 
въседрьжитела, и µ�� прэч�т2ю Б)ц2, и µ�� сти� �И` µ(ца�� прэч�т2ю Б)ц2, и µ�� сти� �И` µ(ца прэч�т2ю Б)ц2, и µ�� сти� �И` µ(ца�т2ю Б)ц2, и µ�� сти� �И` µ(цат2ю Б)ц2, и µ�� сти� �И` µ(ца�� сти� �И` µ(ца сти� �И` µ(ца� �И` µ(ца �И` µ(ца 
никеиски7 и µ�� с(таго Никола7 и µ�� ст2ю м�� с(таго Никола7 и µ�� ст2ю м с(таго Никола7 и µ�� ст2ю м�� ст2ю м ст2ю м%чниц2 Петк27 и 
µ�� в�ех с(ти�7 ами�7�� в�ех с(ти�7 ами�7 в�ех с(ти�7 ами�7�ех с(ти�7 ами�7ех с(ти�7 ами�7�7 ами�77 ами�7�77 Понякога покровител е не патрона на храма, 
а светец�т, за когото е текста. В значителен брой от защитните. В значителен брой от защитните В значителен брой от защитните 
клетви функцията на закрилник изп�лняват участниците в П�рвия 
вселенски с�бор, с�стоял се в Никея през 325 го�ина. Интересни са 
и примерите, в които самият автор на маргиналния текст заплашва 
евентуалния изв�ршител на прест�плението, че ще се яви с него 
пре� Бог, за �а осигури в�змез�ие за �еянието.

Като специфичен ви� клетви биха могли �а б��ат посочени 
тези, при които санкцията за кра�еца е, че ще бъде приравнен на 
Страшния съд с �руги прегрешили лица, св�рзани с евангелските 
с�бития около пре�аването и разп�ването на Христос – с ю�еите, 
които са искали Исус �а б��е погубен или с пре�ателя на Христос 
– Ю�а. В тези маргинални текстове кра�бата на книгата се 
в�зприема като еквивалентно по вре�а �еяние с пре�ателството на 
Бог, което от своя страна пре�опре�еля строгостта на наказанието.

Трябва �а се отбеле�ат и случаите, в които к�м защитната 
езикова формула има посочено условие, при което клетвата не 
влиза в сила. Обикновено това са различни приро�ни бе�ствия, 
напа�ения, по�ари и �р. по�. ситуации, при които изнасянето на 
книгата е неизбе�но и се приема не като кра�ба, а като �ействие, 
св�рзано с оцеляването й.

Магическата формула обикновено зав�ршва с „анатема” – – 
проклятие за отл�чване от Ц�рквата и Христа, което се прилага к�м 
еретиците и неразкаялите се грешници.Потозиначин�оп�лнително Потозиначин�оп�лнителноПо този начин �оп�лнително�оп�лнително 
се по�силва пре�ставата за те�естта на наказанието. по�силва пре�ставата за те�естта на наказанието.
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2. Защитни клетви, които не посочват конкретен наказател. 
Тези проклятия са опростен вариант на описаната по-горе клетвена 
формула. В този смис�л �елението е чисто формално – споре� 
назоваването или не на конкретен мог�щ закрилник. В случая так�в 
отс�ства: и да е проклеть 3ст\ть~ ко 3 ће потратити µт 
монастира7 Понякога се наблю�ава разчупване на стан�артната 
формула който открадне да е проклет с: който прес�кълъ 
тази книга да му исьхнатъ рьцети. Биха могли �а б��ат 
отбелязани и няколко по-особени случая, като например този, при 
който защитата на книгата не е срещу кра�ба, а срещу писане в нея: 
Кои чини овэ мазанице па ови книгах у без2мйе, кромэ 
прави подпись ко е к2\п~йµ, такови да е прµкл8ть7 Или 
самата клетва отс�ства, а за нея само се напомня: Си псалтирь 
ест Ђ клисарице, нь да се донесе где е б!ло, защо ест 
клетва7 И �вата примера са от типа, при който е посочено условие, 
което трябва �а се изп�лни, за �а не влезе в сила заканата.

Специфичната функция на защитните клетви в сре�новековните 
паратекстове обяснява липсата на нейни п�лни еквиваленти при 
фолклорните паремии от този тип. Все пак могат �а се посочат 
примери, при които клишето изразява словесна закана, която 
ще се реализира ако б��е изв�ршена кра�ба, например: Ко���� 
шо го зéл, гьóŏлот да го земит! или Ко�� шо го �крал, от óгон�� шо го �крал, от óгон шо го �крал, от óгон 
да не курт�лисат! При тях обаче не е посочен обект на защита. 
Примерите в маргиналните текстове са много по-конкретизиращи 
– посочва се обекта на защита (книгата�, �еянието (кра�ба�, в 
сле�ствие на което ще се получи конкретно описаното наказание 
от посочен наказател. В този смис�л те са много по-ситуативно 
натоварени (обв�рзани с конкретна ситуация�, отколкото 
посочените фолклорни примери, които имат по-обобщен смис�л. 
Освен това в тези �ва примера наказанието е св�рзано с пращане 
на �ушата в а�а, �окато при защитните клетви в маргиналните 
текстове наказанието е пре�имно св�рзано с�с Страшния с��. 
С�ществена разлика се наблю�ава и в степента на превенция. 
Фолклорната клетва мо�е �а пре�пази обекта на защита, само 
когато евентуалният посегател е станал сви�етел на изричането й. 
Пре�мет�т мо�е �а б��е откра�нат, ако изв�ршителят не знае за 
клетвата. Дори и �а се �опусне, че по мистичен начин проклятието 
в �а�ен момент ще се стовари в�рху кра�еца, това не пре�отвратява 
кра�бата, а само осигурява евентуално в�змез�ие за нея. За разлика 
от това написаната в сакралното пространство на книгата клетва, 
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от е�на страна, има много по-голяма сила на в�з�ействие (споре� 
сре�новековните разбирания на вписаното в книгата обещание 
сви�етел става самият Бог�. От �руга страна всеки, който чете 
книгата, разбира за с�ществуването на защитното проклятие. По 
този начин защитните клетви в маргиналните текстове осигуряват 
не само в�змо�ност за в�змез�ие на злонамереното �еяние, но и 
е�ин ви� по-висока степен на превенция.

ІІ. Същински клетви
Функцията на този тип формули е не �а осигурят опре�елен 

ви� защита, а �а се причини наказание на конкретен неприятен 
за изричащия клетвата човек, сила или явление. При този тип 
се наблю�ава значително по-широк кр�г от причини, �овели �о 
употребата на словесната заплаха. Наказанията с�що могат �а 
б��ат различни – изправяне пре� мог�щ с�перник на страшния 
с��: б(ь м2 с2�ль, и прэ¦т�таа�� м(ти б(жйа да м2 е с2пьрни�а�ль, и прэ¦т�таа�� м(ти б(жйа да м2 е с2пьрни�аль, и прэ¦т�таа�� м(ти б(жйа да м2 е с2пьрни�а�таа�� м(ти б(жйа да м2 е с2пьрни�атаа�� м(ти б(жйа да м2 е с2пьрни�а�аа 
на стр�аном�аноманом2 с2�7�77; проклеване чрез анатема: ¶ колйко тй ¦(лк2 
врагъ на 2мэ а сьгрэшитъ, ана4ема го7; �ушевни наказания: 
проклета имъ д2ша и завезана µваи светъ и µнаи светъ 
д2ша имъ µдевала7; см�ртна заплаха: богъ да ги 2бйе7 и пр.

1. Формула, в която се съдържа словесна закана, провокирана 
от �ействие или пове�ение, насочено срещу самия кни�овник. Това 
�ействие се осмисля като заплаха, неблаго�арност, вра��ебност. 
Обикновено автор�т на так�в текст описва и конкретните причини, 
пора�и които т�рси в�змез�ие чрез отправената клетва. Например:
АнаѨем�� дйавола кµи м�� µбали свэщ2 и прожеже ми�� дйавола кµи м�� µбали свэщ2 и прожеже ми дйавола кµи м�� µбали свэщ2 и прожеже ми�� µбали свэщ2 и прожеже ми µбали свэщ2 и прожеже ми 
ногавиц27 <...>;;

2. Формула, в която присъства констатация, предполагаща 
закана. При тази формула липсва �ействие, насочено срещу 
изричащия клетвата, а по-скоро се пре�полагат конкретни условия, 
при които клетвата влиза в сила, т. е. конкретното �еяние е против 
волята на к�лнящия и изв�ршването му ще �ове�е �о посоченото 
наказание. В смислово и структурно отношение к�м този тип клетвиВ смислово и структурно отношение к�м този тип клетви 
би трябвало �а се причислят и защитните клетви, посочени по-
горе. Те обаче имат коренно различна функция – �а ос�ществяват 
особен ви� превенция, пора�и което са обособени в от�елна група. 
Примери от този тип са: Аще же злословитъ µ(ца или матеръ 
смерт€ю да умретъ7;

3. Формула, съдържаща само закана. В този тип клетви е 
указано изв�ршено �еяние, което пре�полага наказание, но самото 
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�еяние не е насочено срещу изричащия клетвата. Както се ви��а 
от примерите по-�олу, причините, �овели �о произнасянето на 
клетвата, могат �а имат най-различен характер (човешко пове�ение; 
лоша хартия; обществени  и политически с�бития и пр.�. Както 
и при останалите проклятия, и при тази група изв�ршителят на 
в�змез�ието мо�е �а б��е посочен конкретно, но с�що така е 
в�змо�но в�в формулата так�в изобщо �а отс�ства. Например:
�о� заманъ �ко зло беше Ђ проклет2 вер2 т2рск2, богъ 
да ги 2бйе7;

4. Клетва – заклеване. Обвързваща клетва – формула, която 
включва условие на пове�ение. Това са заклеванията, в които п�рвата 
част се с�стои от обещание (�оговореност, обещание за изп�лнение 
на условие�, а втората е клетва, отправена к�м заклеващия се, 
която ще се изп�лни, ако условието не б��е спазено. Отношението 
на заклеваното лице к�м б��ещето опре�еля �ействеността на 
магическите �уми – клетвеното зло се активизира в зависимост от 
намерението на зак�лнатия �а изв�рши или не упоменатото �ействие. 
Примери за обв�рзваща клетва са: <...><...> Братие, кое доиде на 
Света Гора, сам да седи, како мож\е~, тако да се храни, съ 
проклети Гръци да не чини смэшенйе7 никако, ажи \?~ тако 
сем заклел7 Колико до са имаем Ђ Гръци проклеци7

С�щинските клетви, които се срещат в маргиналните текстове, 
се употребяват, когато изричащият клетвата т�рси начин �а осигури 
опре�елено в�змез�ие за прет�рпяни от него стра�ания, загуби и 
�р. по�. �ействия от страна на вра��ебен за него човек, пре�мет 
или явление. Тази им характеристика ги �обли�ава с�ществено �о 
фолклорните клетви (това е и причината те �а б��ат квалифицирани 
като същински клетви�. В�преки това е тру�но �а се намерят п�лни 
еквиваленти ме��у клишетата в маргиналните текстове и тези в�в 
фолклорната култура. Все пак в структурно отношение могат �а се 
посочат опре�елени схо�ства, например: на формулата, в която се 
с���р�а словесна закана, провокирана от �ействие или пове�ение 
са: Да му изям житото на тогоз, дето ми мъмри! или Проклет да 
си, уйте, триклет да си, оти ме мене така измами!; на формулата, 
при която е на лице констатация, пре�полагаща закана: Клета му 
душа проклета, който майка си не слуша!; на формула, с���р�аща 
само закана: Да е проклетъ и триклет!

Статистическият анализ на прис�ствието на клетвените формули 
в маргиналните текстове показва, че �о ХV век употребата им е 
изключително ря�ка. Нарастването на употребата на клетвите сле� 
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ХV век мо�е �а има различни обяснения. От е�на страна то се ��л�и 
на по-голямото количество текстове, �остигнали �о нас и затова 
процент�т им �а е по-висок. От �руга страна обаче то е св�рзано 
�о голяма степен и с по-ниското образование на кни�овниците и 
по-слабото институционално влияние на ц�рквата, която в този 
перио� вече няма за� себе си по�крепата на ��р�авата и по-тру�но 
успява �а контролира кни�ния поток. От трета негативните 
с�бития около кр�га на кни�овниците са повече: заплахи, грабе�и, 
пале�и и пр. Тази негативна страна на �ивота изисква с�ответно 
противо�ействие, което намира отговор в мистичните пре�пазни 
практики, основани на словото. Мо�е би е�инственият начин на 
кни�овника �а отговори на заплахите е клетвата.

Прави впечатление и факт�т, че защитните клетви са около 
се�ем п�ти повече, отколкото с�щинските, а най-многобройни са 
проклятията, които обв�рзват наказанието с�с силата на светците. 
Това наблю�ение с�що би могло �а се обясни с негативното 
отношение на християнската култура к�м клетвата. Произнасянето 
на клетва е неетичен акт и очеви�но кни�овниците са се старали 
�а не прибягват к�м него. Защитната клетва обаче има е�на 
специфична функция: �а осигури с�ответната закрила и санкция 
срещу конкретно злонамерено �ействие. Кра�бата като �еяние е по 
с�щество прест�пване на е�на от �есетте бо�и запове�и. Това би 
могло �а оправ�ае употребата на специфичната езикова формула, 
която (чрез силата на словото� осигурява защита на книгата. В този 
ре� на мисли не е случайна и честата употреба на анатемата. 
Очеви�но през сре�новековието кра�бата на книги е било често 
срещано явление, срещу което кни�овниците и монасите са се 
опитвали �а пре�приемат превантивни �ействия.

ПЕТА ГЛАВА
ПРИСЪСТВИЕ НА ФОРМУЛИ ОТ ПОСЛОВИЧЕН ТИП

В МАРГИНАЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ

Пета глава от изсле�ването има за цел �а пре�стави начина, по 
който езиковите формули от пословичен тип (в широкия смис�л на 
�умата� прис�стват в сре�новековните паратекстове. Като частна 
особеност на тази разработка трябва �а се отбеле�и и факт�т, 
че (пора�и спецификата на изсле�ваните текстове� натрупаният 
емпиричен материал е ограничен и значително по-мал�к по обем 
в сравнение например с материалите, с�брани в�в фолклорните 
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сборници. По тези причини в изло�ението не е правен опит 
ексцерпираните примери �а б��ат класифицирани механично споре� 
някои от утв�р�ените в паремиологията принципи. 

По отношение на езиковата структура на кни�овните паремиии 
от пословичен тип, употребявани в паратекстовете, би могло �а 
се об�рне внимание на е�на особена група, при която клишето се 
изгра��а в�з основата на постоянни елементи. От морфологична 
гле�на точка тези елементи включват �войни или повторени 
с�относителни с�юзи или пре�лози, които в�в функционално 
отношение са тв�р�е близки (те са граматически сре�ства за 
св�рзване�, а употреба им в речта по принцип е стилистически 
натоварена. К�м тях се прибавят различни променливи и �оп�лващи 
лексикални елементи и по този начин се изгра��а сентенцията. 
Тези клишета освен двукомпонентни (с�стоят се от постоянни 
и променливи членове� са и двусъставни (всеки от постоянните 
членове от �войния с�юз обе�инява около себе си различни 
променливи членове и така се образуват �ве, а понякога и повече 
с�ставни части на клишето, които могат �а б��ат в отношение на 
с�поставяне, противопоставяне или изброяване�. В изсле�ването 
се пре�ставят няколко примера за разгле��ания формообразуващ 
принцип:

- формула с постоянен елемент ни-ни, при който се наблю�ава 
изре��ане с по�чертаване на сле�ващата е�иница при е�на обща 
характеристика на с�стояние. По принцип при тези формули се 
изразява п�лно отрицание: нй дэло нй слово съвръшает с87 

- формула с постоянен елемент колкото-толкова, при която се 
изразява опре�елено с�отнасяне в с�поставителен план: Колк2т2 
сиди сюнгеръ близ2 д2 в2дата толкова са напо8ва <...> и 
человекъ колк2т2 прочита палнитъ си главата ако внимава 
добре.

- формула с постоянен елемент дето, чрез който се 
изразява пространствена ограниченост спрямо пов�рхност или 
разполо�ение: дето каже д2хь непрй8знь, тои д2хъ противнь 
а дето каже д2хь прй8знь, тои добрь7

- формула с постоянен елемент едно-друго за означаване на 
различни, но с�поставими неща: Знати с\е~ си тетраванггль 
Смислов и при� кь поп2 Влькоте 3дно за д2ш2, др2гµ за 
µдк2п, <�>.

- формула с постоянен елемент както-така, при който �вете 
части са в отношение на сравнение за с�вместност, успоре�ност, 
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е�наквост: <...> �коже µбретохь тако и написахь.
- формула с постоянен елементформула с постоянен елемент който. Те изразяват отношение, 

с�отнасят някакво характеризирано лице с конкретно �ействие: 
<...> които продаваше та пэеше, а които к2п2ваше та 
пла¦еше <...>.

- формула с постоянен елементформула с постоянен елемент не-но, който слу�и за 
отричане на е�но и утв�р��аване на �руго поло�ение, при което 
се постига по�чертаване на втората част: <�> не ради мьзд! 
чюство оуслаждающее, нь ради любве Христов! доушоу 
съзидающоую, <�>.

- формула с постоянен елемент от-до, която има значение на 
маркер за начален момент или изхо�на точка и краен пре�ел, граница 
по отношение на място, време, мярка, с�стояние: Прочетохь сие 
житие светаго Сави и Симеµна Ђ зачела и до конца и 
мног2 полз2 в неи µбретохь, <�>.

Другата тен�енция с�с системен характер при употребата 
на пословични клишета в маргиналните текстове е на смислово 
функционално ниво. Прави впечатление прис�ствието в 
сре�новековните паратекстове на схо�ни по смис�л, �ори понякога 
е�накви и по с���р�ание клишета, които в от�елните случаи имат 
е�на и с�ща функция. Е�на такава група паремии е тематично 
св�рзана с�с самата книга и има за цел �а пре�стави факти от 
историята на нейното с�з�аване, тру�ностите, които кни�овник�т е 
изпитвал по време на писането, причините за �опуснатите грешки, 
зав�ршека и ползата от самата книга и пр. Ето и няколко примера 
за системно употребявани формули:

- Формула, чрез която кни�овник�т �ава обяснение за �опуснати 
нес�в�ршенства. Обикновено грешките се обясняват с човешката 
приро�а и с постулата, че е�инствено Бог е с�в�ршен. Това по 
принцип са характерните за християнската тра�иция формули 
на скромност, при които се наблю�ава клишираност, по�обна на 
тази при пословиците и поговорките: Азъ грэшн1 Бэлославъ 
грэшник! и дръз1 на зло а на добро лэнив1и емоу 
же µте¦ъство гробъ а б(гатъство грэси7 а бл9дъ слава7 
пописахъ братоу си Иµсиф2 страниц9 Ђъ 5алтъйрэ7 слава 
вэкъй ами�7

- Формули, св�рзани с процеса на писане – чрез тях кни�овник�т 
пре�ставя тру�ностите и лишенията по време на писането или 
отбелязва, че се е постарал с�вестно �а препише всичко. Могат 
�а се обособят няколко по�типа к�м тази група, обособени по 
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с���р�ателен принцип.
Топос падналата мушица: Иск2си ми перце и долете 

м2шица и попи ми словце7
Топос болният зъб: право ти ме болеше глава кога пишехь 

тои тетр(агь и з2бь боли з2бь ма>ка кость велика болэсть 
µле мене грэшном2 вэликие м2ки тоука а на µн� свэть 
ка ще бит! мене грэшном2��-

Топос писах точно: <...> �коже µбретохь тако и написахь.
Топос гладен книжовник: ¶ гладьнь сьмъ та ми е ср�це 

см9щено7
- Зав�ршваща формула. Тра�ицията кни�овник�т �а изразява 

ра�остта си от зав�ршване на книгата се опре�еля като е�ин от 
основните елементи на приписката. Обикновено преписвач�т 
прави това посре�ством различни сравнения. При опре�елени 
случаи мо�е �а се говори за разгр�щане на сравнението, при което 
използваните от кни�овника изрази вс�щност пре�ставляват 
езикови клишета от фразеологичен тип. В от�елните примери за 
изразяване на ра�остта, преписвач�т афористично (по� формата 
на сентенция� от���ествява зав�ршека на книгата с различни 
ра�остни из�ивявания, св�рзани с край на опре�елен ви� 
преме��ие (завр�щане на кораб от ��лго п�тешествие, оз�равяване 
на болен, изм�кване от капан, намиране на извор с во�а за �а�ния 
и т.н.�. Например: Яко радоу3ть с8 женихъ о невэстэ. тако 
рад2ет с8 писець вид8 послэдьнии листъ7

- Формула Словото божие, макар и грубо писано е сладко. 
Тя се използва от кни�овниците с цел �а се по�чертае ползата от 
книгата. Чрез словото бо�ие в нея, което е източник на познание и 
спасение, четящият получава м��рост и се �обли�ава �о Госпо�. 
Четенето на книги много често е сравнявано с�с сла�остта на ме�а, 
произве�ен от опасните (лютите� пчели. Така и писаното слово, 
макар и грубо писано е т�й сла�ко – това е е�ин по-различен начин, 
по който кни�овник�т се извинява за �опуснати грешки при 
писането: <...> Аще и гроубо е� словO въ видэни, нъ сладко, 
�коже и пчела люта есть, нъ плод ее сладокъ е�, <�>.

В пряка вр�зка с горната формула е формула, чрез която се 
по�чертава ползата от учението. Четенето и ученето �ават на 
човек м��рост и ум, а чрез тях той би мог�л �а постигне всичко: 
¶ 2ченйѡ имаЃ попеченйѡ, ибо дµбраѡ ученйѡ приносѡтъ 
именйѡ7 И обратното: �¦л(кь без2меN въс2 стр2дити. Тези 
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�ва типа формули пре�ставят от е�на страна отношението на 
сре�новековния човек к�м процеса на четене и учене, наре� с това 
са и показателни за високия обществен статус на образованите 
хора. 

Друга група клишета, при които се наблю�ава системен характер 
при употребата, са св�рзани с пре�ставата за християнския Бог. 
В смислово и функционално отношение те имат за�ачата �а 
пре�ставят общоизвестните, утв�р�ените разбирания за бо�ията 
помощ и благо�ат за смирените и покаялите се: Покаите се 
и вэр2ите во е@(л€е; за това, че Бог ще с��и всички споре� 
�елата им: <�> ще да ни с2ди г�дь б(гь нашь и секим2 
ще да даде по деломь; за �еянията, които не са богоуго�ни: 
<�> б(ь неправди не хощеть7; за благославянето и клетвата: 
кльнеи клетъ а бл�веи бл�вень. Прис�ствието на този тип 
пословични клишета в паратекстовете е нап�лно разбираемо, като 
имаме пре�ви� централната роля, която образ�т на Бога заема в 
сре�новековното схващане за света. Пре�ставата за госпо� в тези 
езикови формули е разбира се нап�лно в �уха на тра�иционните 
християнските вярвания. 

Разбира се с изло�ените �о тук примери езиковите формули 
от пословичен тип, прис�стващи в сре�новековните паратекстове, 
не се изчерпват. Останалите клишета са пре�имно е�инично 
пре�ставени и е тру�но �а се констатира каквато и �а е системност 
при употребата им. Това естествено не означава, че в сле�ващи 
изсле�вания при натрупване на още емпиричен материал, не биха 
могли �а се обособят нови типове формули, както и настоящите �а 
б��ат �оп�лнени.

В�преки разнообразието от примери на пословични клишета в 
паратекстовете, тру�но се откриват техни фолклорни с�ответствия. 
Все пак могат �а се посочат �ва п�лни еквивалента: да я варди като 
двэтэ си очи! и Пази го като двете си очи. или Хлопа му �аск9та. 
и Хлопа му дъската. Трябва �а се отбеле�и обаче, че п�рвият пример 
има библейски произхо� (пазя като зеницата на окото си е често 
срещан израз – Вт. 32:10, С��. 20:14, Пр. 7:2 и т. н.�.  Вторият пример 
п�к е тв�р�е к�сен – от сре�ата на ХІХ век, което обяснява свобо�ния 
изказ на автора. Могат �а б��ат посочени и няколко примери с близки 
в семантично и лексикално отношение фолклорни с�ответствия. 
Разбира се в случая не мо�е �а се говори за фолклорно влияние. 
Устойчивите клишета, които с���р�ат в себе си утв�р�ени и�еи и 
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образи с християнски характер или св�рзани с чисто човешки ну��и, 
са формирани с течение на времето по� в�з�ействието на различни 
фактори. Нормално е так�в тип схо�ни фразеологизми �а прис�стват 
и в �вата типа култура – кни�овна и фолклорна.

Споменатите няколко п�ти по-горе особености на разгле��аните 
текстове е причина с�що така �а се приеме, че е тру�но изготвянето 
на �остат�чно прецизна статистическа справка за с�отношението 
при употребата на от�елните формули от пословичен тип. 
Значително по-точен и с по-голяма стойност е �иахронният 
статистически анализ на употребата на този паремиологичен �анр 
в сре�новековните паратекстове. От ХІІІ в. �о ХVІІ в. се наблю�ава 
устойчива тен�енция на постепенно нарастване на употребата. 
Прави впечатление значителният брой примери от ХVІІІ в. 
– 51% от всички �атирани. Факт�т като цяло е интересен и е�ва 
ли се ��л�и е�инствено на по-голямото количество емпиричен 
материал от този перио�. По-вероятна причина би могла �а б��е 
постепенното �опускане на по-свобо�ен изказ при писане от страна 
на кни�овниците и монасите, както и по-широкият кр�г от автори 
на маргинални текстове (особено на беле�ки�. С�що така трябва 
�а се има пре�ви� и засиления интерес к�м гномически сбирки 
сле� ХVІІ в., факт, който нес�мнено с�що оказва своето влияние.

В заключение мо�е �а се обобщи, че, за разлика от клетвите и 
благословиите, се наблю�ава значителна свобо�а при изгра��ането 
на клишето от пословичен тип в маргиналните текстове. Това 
обяснява разнообразието в структурно и тематично отношение, 
което обаче затру�нява систематизирането на примерите. По 
с�щата причина �оняк��е се оказва тру�но намирането на 
фолклорни с�ответствия на разгле�аните примери. По-с�ществена 
при обяснението на този факт обаче е принципната разлика ме��у 
�вата типа текст. Липсата на с�ответствия по�сказва, че в различния 
тип култури функционират различен тип клишета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящото изсле�ване е опит за установяване и систематизиране 

на клишетата от паремиологичен тип, които прис�стват в маргиналните 
текстове на р�кописите от Сре�новековието и В�зра��ането. 
Пре�ставянето на начина, по който те функционират в този тип 
текстове, �ава в�змо�ност за ре�ица наблю�ения, в�з основа на които 
се стига �о конкретни изво�и. Забелязаната системност в употребата 
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на значителна част от примерите показва, че сре�новековните 
паратекстове могат �а б��ат разгле��ани като специфичен филт�р, 
който поема най-характерните за �а�ената културна ситуация 
паремии. По този начин се получава е�ин особен ви� пресяване, 
естествен по�бор, при който писмено се фиксират функционално 
най-значимите за �а�ения исторически и социо-културен момент 
езикови клишета. Погле�нато от този �г�л, изсле�ването пре�ставя 
е�ин своеобразен набор от избрани паремии, които са характерни 
за сре�новековната кни�овна тра�иция. Анализ�т на разгле�ания в 
ексцерпираните източници материал показа конкретно прис�ствието 
на три типа паремиологически �анрови форми в сре�новековните 
паратекстове: формули благословии, формули клетви и формули от 
пословичен тип.

Споре� функцията, която имат в маргиналните текстове, 
Благословиите бяха обособени в три групи. П�рвата включва 
различни ви�ове хвалебни формули (констативна формула, 
формула слава и формула α и ω),  това са устойчиви езикови 
конструкции, които имат за цел �а прославят Бог. 

Вторият �ял от благославящите клишета, които се срещат 
в маргиналните текстове са вокативните формули. Те са 
текстове, чрез които се призовава бо�ията помощ или помощта на 
Богоро�ица, светците или �руг ц�рковен авторитет.

Третата група благославящи формули са т. нар. Прошки. Чрез 
тях кни�овник�т прави обр�щение с молба за прошка. То най-често 
е насочено к�м четящия, а в от�елни случаи и к�м Бог, Богоро�ица 
или светците. 

Установи се, че като елемент на сре�новековните паратекстове 
клетвите разширяват своите функции и освен тра�иционната си 
употреба, започват основно �а се използват за защита на книгата 
от различни посегателства. По тази причина в класа се оформят 
�ве основни групи – защитни клетви (значително по-голямата 
част от примерите� и същински клетви. 

За разлика от благословиите и клетвите, при изгра��ането на 
клишето от пословичен тип в маргиналните текстове се наблю�ава 
значително по-голямо разнообразие в лексико-семантично и 
синтактично отношение. Това обяснява структурното и тематично 
разнообразие при този тип паремии в паратекстовете, което от 
�руга страна затру�нява систематизирането на примерите. 

Е�но от наблю�енията, �о които се стигна е, че при формулите 
благословии в маргиналните текстове, с изключение на �ва типа 
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(е�ин по�тип на хвалебната формула α и ω и прошките�, всички 
останали имат п�лни фолклорни еквиваленти. Този факт мо�е �а 
се обясни с това, че през Сре�новековието фолклорната култура е 
по� силното влияние на християнската. Логично е това влияние �а 
б��е много по-отчетливо изразено при благославящите формули. 

Специфичната функция на защитните клетви в сре�новековните 
паратекстове обяснява липсата на нейни п�лни с�ответствия при 
фолклорните клишета от този тип. Случаите на устна словесна 
закана, която ще се реализира, ако б��е изв�ршена кра�ба, се 
различават концептуално от проклятията в маргиналиите по 
отношение на обекта на защита, наказанието и степента на 
превенция. 

При примерите с формули от пословичен тип с�що се оказва 
тру�но намирането на точни фолклорни с�ответствия. Това �оказва, 
че в различния тип култури функционират различен тип клишета. 

Наблю�ава се и разлика по отношение на награ�ата и с�ответно 
наказанието, които ще се получат в сле�ствие произнасянето 
на магическото заклинание. При фолклорните текстове 
благопо�еланията и молбите к�м Бог, светците и Богоро�ица са 
св�рзани с�с земното битие и земното благополучие – най-често 
се �елае з�раве, ��лголетие, про��л�аване на ро�а, пло�оро�ие, 
богатство и пр. При благославящите формули в маргиналните 
текстове тен�енцията в това отношение е с�всем �руга. Наре� с 
в�зхвалата на Бог, чрез тези формули основно се т�рси опрощение 
и �ушевно спасение. Това се обяснява с различния мирогле� на 
носителите на �вата типа култури. За прагматичния пре�ставител 
на фолклорното общество разбирането на понятието благоденствие 
има пре�имно битово измерение. Напротив, за истински праве�ния 
християнин от с�ществено значение е спасението на �ушата, т. е. 
благо�енствието се св�рзва с �уховното, трансцен�ентното.

По отношение на с�отношението при употребата на 
паремиологическите �анрови форми в сре�новековните 
паратекстове се наблю�ава сериозен �исбаланс. Формулите 
благословии са значително по-голям брой (601 примера� от 
формулите клетви (204 примера� и формулите от пословичен тип 
(139 примера�. Причината за това безспорно е ва�ното място, което 
благословията заема в ценностната система на християнската 
култура. Негативното отношение на християнската култура к�м 
клетвата обяснява значително по-малкия брой открити примери 
(най-често формулата се използва за защита на книгата�. В�преки 
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характерния за библейския текст афористичен фон�, учу�ващо 
малко са примерите с клишета от пословичен тип. Това мо�е �а се 
обясни с особеностите на маргиналните текстове, които в повечето 
случаи имат схематична структура (в много от примерите просто се 
сле�ва е�на установена конструкция с опре�елен брой елементи�.

Диахронният анализ на употребата на паремии в маргиналните 
текстове показва ясна тен�енция к�м повишаване на употребата 
им сле� ХІІІ век. Разбира се тук трябва �а се има пре�ви� и факт�т, 
че, по обясними причини – брой �остигнали �о нас р�кописи, 
емпиричният материал, �атиращ сле� ХІІІ век, е значително по-
голям в сравнение с този от Х-ХІІ в. 

Другата отчетлива тен�енция в �иахронен аспект е �растичното 
намаляване на примерите от ХV век, което се обяснява с 
геополитическата и социална обстановка на Балканите през този 
перио�. 

Тези наблю�ения пре�ставят в сбит ви� най-характерните 
особености на прис�стващите в сре�новековните паратекстове три 
типа паремиологически �анрови форми – формули благословии, 
формули клетви и формули от пословичен тип. На по-особените 
в лексикално, структурно и функционално отношение примери 
е об�рнато внимание и са коментирани в с�ответните глави 
на разработката. Мо�е �а се обобщи, че основната за�ача на 
�исертационното изсле�ване – �а се пре�ставят принципите, 
по които функционират клишетата от паремиологически тип 
в сре�новековните паратекстове, е изп�лнена. Наре� с това в 
работата се т�рси и пре�лага с�поставка с начина, по който 
по�обен тип паремии прис�стват в�в фолклора. Систематизирането 
и обособяването на от�елни по�групи, както и синхронния и 
�иахронен анализ на употребата им, на практика �оразвива 
ме�иевистичните изсле�вания на сре�новековните паратекстове, 
направени в поре�ицата Маргиналии (книга 1 и 2�. Настоящото 
�исертационно изсле�ване би могло с�що така �а по�помогне 
�а б��ат разкрити нови аспекти за научни т�рсения, св�рзани с 
разгле��аната проблематика.


