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Молитвените формули като белег за авторство
1

 

 

Петранка Трендафилова, Тодорка Георгиева 

 

The Final Doxological Formulae Regarded as a Sign of Authorship: The article represents a novel 

approach to the final doxological formulae regarded as a microtext built on a three-ply micro compositional 

scheme. 

The analysis of the XIIth century Zlatostruy following this criterion suggests the assumption that the 

anonymous speeches in the compendium are written by different Old - Bulgarian scholars. The names of 

Kliment Ohridski, Konstantin Preslavski and John Ekzarh are strongly believed to be among them. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Вторият по древност препис на сборника Златоструй (ХІІ в.) съдържа 

произведения, които са надписани като Златоустови, но не се откриват сред 

неговото литературно наследство. Произходът на тези слова засега не е 

окончателно установен. Чертите на авторовия им “почерк” могат да се търсят не 

само в стилно-езиковите и композиционните им особености, но и от гледна точка на 

лингвокултурологичната връзка между словата и техния първоизточник – Свещеното 

писание.  

Нравоучителните проповеди, събрани в Златоструй, завършват с молитвен 

завършек, чиито словесни съчетания разкриват личното богопознание на своя 

автор. Традицията християнските текстове да завършват с молитвена формула 

тръгва от Евангелието. Като нейно начало могат да се сочат текстовете в Мат. 6:13 и 

Мат. 28:19. В Мат. 28:19 е представено посланието на Христос “кръщавайте ги в 

името на Отца и Сина и Светаго Духа”, легнало в основата на добилия широка 

популярност молитвен финал: “В името на Отца и Сина и Светаго Духа сега и 

завинаги вовеки веков”. В Мат. 6:13 Иисус Христос представя пред своите ученици 

молитвата “Отче наш”, завършваща със славословието: “Твое е царството, и 

силата, и славата во веки. Амин”, което не съдържа молба, а възхвалява Бога. 

Влизащите в неговия състав елементи царство, сила, слава, както и синонимните 

им замени царство ~ владичество, власт; слава ~ величие впоследствие са 

включени като постоянни компоненти на заключителните молитвени формули в 

посланията на първоапостолите Петър и Иуда, в писанията на западните и 

източните църковни отци, в словата и поученията на техните последователи и др.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Заключителната молитвена формула притежава всички характеристики на един 

микротекст [1], чиито конституенти (строежни компоненти) можем да дефинираме 

като въвеждащ израз, средисловни конститутивни единици и краесловни 

маркери, посочващи съответно кому се посвещава славословието, какво се влага в 

него и кога се реализира вложеното.  

Направеното наблюдение над редица преводни и оригинални старобългарски 

текстове показва, че в тях са засвидетелствани три различни заключителни 

доксологични формули, всяка от които се отличава със специфична 

микрокомпозиционна схема за подреждане на изграждащите ги конститутивни 

елементи. Независимо от възможността съдържанието на една конституента от 

дадена формула (напр. съдържанието на средисловните конституенти от 

формула №1) да е еднакво или сходно със съдържанието на тази конституента в 

друга формула (напр. със съдържанието на средисловните конституенти от 

                                                 

1

 В пълен вариант под заглавие „Заключителната доксологична формула като белег за авторство” 

докладът е публикуван в: „Преславска книжовна школа”. Т. 12, Шумен, 2010 (под печат).   
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формула №2), това не отъждествява двете доксологични формули, тъй като 

определящо при постройката им е подреждането на изграждащите ги конститутивни 

елементи.  

По-долу представяме строежа на трите заключителни доксологични формули и 

тяхната употреба в словата от сборника Златоструй (ХІІ в.). За улеснение 

въвеждаме следната условна номерация на градивните им конститутивни единици: 

1 = Въвеждащ израз, посочващ кому се посвещава славословието 

(доксологията); 

2 = Средисловни конституенти, посочващи какво се влага в славословието; 

3 = Краесловни маркери, посочващи кога да се реализира вложеното в 

славословието. 

Формула №1  

Построена е по микрокомпозиционната схема 1-2-3: Средисловните 

конституенти (2) следват след въвеждащия израз (1) и предшестват 

краесловните маркери (3).  

Изградената по тази схема формула е най-широко разпространената в ранната 

християнска традиция. Срещаме я във финала на “Отче наш”: “Твое (1) е 

царството, и силата, и славата (2) во веки. Амин (3)”; в Съборното послание на 

ап. Юда, срв. старобългарския превод [2]: åä·íîìó ïðåìóäðîìó ázó, è ñzïñó íàøåìó, ¶zñ õzìú ãzìú 

íàøèìf (1). ñëàâà, è âåëè÷iå, äðúæàâà è îáëàñòü (2), ïðåæDå âñåãî âýêà è ízíý è âú âñ� âýêè àìèíü 

(3); в Съборните послания на ап. Петър, срв. старобългарския превод на Първото 

послание: òîìó (1) ñëàâà è äðúæàâà (2) âú âýêè âýêîìú, àìèíü (3); в творенията на 

Великите църковни отци Григорий Богослов, Йоан Златоуст [срв. старобългарския 

превод на негови слова в Златоструй (ХІІ в.), л. 171 г: (áëãîäýòèþ è (÷ëêîëþáè¬ìü (ãà 

íàøåãî (¶ñ (õñà. ñú íèìüæå (îöþ ê¹ïüíî. ñú (ñòûèìü (äõìü (1) ñëàâà ÷üñòü äüðæàâà (2) íûíå (3); 

както и л. 16в: á(ëãîäýòèþ è (÷ëêîëþáè¬ìü. (ãà íàøåãî ¶(ñú (õà. ¬ì¹æå (1) ñëàâà (2) âú âýêû 

âýêî (3)]; в произведенията на Лъв Велики, Григорий Неокесарийски (Чудотворец); в 

творби на Климент Охридски [срв. финала на Поучение за неделя: î õzå ¶zñå ãzý íàøåìü. 

¬ì¹æå (1) ñëàâà (2) í¥íÿ è ïðèñíî è âú âýêû âýêîìú (3) [3], Йоан Екзарх [срв. 

новобългарския превод на финала на Второ слово за Рождество Христово: “На 

Христа Иисуса, Господа наш, Отца и Светия Дух (1) слава (2) сега и винаги и во веки 

веков. Амин (3)”].   

Формула №1 може да има варианти, при които или средисловните 

конституенти (2) отсъстват и микрокомпозиционната схема придобива вида 1-Ø-3; 

или освен тях (2) са пропуснати и краесловните маркери (3) и схемата изглежда 1-

Ø-Ø; или са пропуснати краесловните маркери (3) и схемата изглежда 1-2-Ø. Най-

ранно вариране във формулата срещаме в посланията на ап. Павел, срв. Второ 

послание към коринтяните, Послание към Галатяни и др., в които липсват 

средисловните конституенти (2): “Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа 

да бъде с всички вас (1). Амин (3)”.  

Вариране може да се наблюдава и вътре в отделните конститутивни (градежни) 

единици на формулата. Т.напр. въвеждащият израз, посочващ адресата, 

получателя на славословието, може да се среща в различни облици. Вж. напр. 

облика áëàãîäýòèþ è (÷ëêîëþáè¬ìü (ãà íàøåãî (¶ñ (õñà. ñú íèìüæå (îöþ ê¹ïüíî. ñú (ñòûèìü (äõìü, 

в който доксологията е отправена към трите ипостаси на Светата Троица; срв. с 

облиците (áëãîäàòèþ è ùåäðîòàìè è (÷ëêîëþáè¬ìü. (ãà íàøåãî (¶ñ (õñà и î Õ(ý I(ñý ã(è íàøåìú, в 

които възхвалата е насочена към Иисус Христос; вж. и  съкращаването на 

въвеждащия израз до местоименните форми òîì¹ или ¬ì¹æå, с които се дублира 

или замества името на Иисус Христос. Средисловните конститутивни единици, 

посочващи какво съдържание се влага в славословието, откриваме или троични, 

напр.: ñëàâà, ÷üñòü, äüðæàâà (ñëàâà, äüðæàâà, ÷üñòü) / ñëàâà, ÷üñòü, ïîêëàí�íè¬, или двоични, 
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напр.: ñëàâà è ÷üñòü / ñëàâà è äüðæàâà, или единични, напр.: ñëàâà. Вариране наблюдаваме 

и в краесловните маркери, посочващи кога да се реализира вложеното в 

доксологията. Срещаме ги предадени в пълния им облик: íûíý è ïðT¡íî è âú âýêû 

âýêîìú àìèíü, но понякога биват съкращавани до íûíý è ïðèñíî; âú âýêû âýêîìú àìèíü; 

âú âýêû àìèíü; âú âýêû.   

Формула №1 е най-често застъпената заключителна формула в сборника 

Златоструй. Среща се общо в 32 слова, от които в пълния й облик я откриваме в 28 

слова, а в други четири наблюдаваме вариант 1-Ø-3 (2 слова), вариант 1-2-Ø (1 

слово) и вариант 1-Ø-Ø (1 слово).  

Формула №2  

Построена е по микрокомпозиционната схема 1-2-1-3: Средисловните 

конституенти (2) разделят въвеждащия израз (1) на две части и предшестват 

краесловните маркери (3).  

Изградената по тази схема формула най-рано е засвидетелствана в Послание 

на ап. Павел към римляните: “На единия премъдър Бог (1) да бъде слава (2) чрез 

Исуса Христа (1) до века. Амин (3)”. Широко е застъпена в оригиналните 

произведения на Кирило-Методиевите ученици и последователи Климент Охридски, 

срв. финала на Похвално слово за пророк Захарий и за зачатието на Йоан 

Кръстител: ¬ì¹æå (1) äîñòîèòü õâàëà è ÷òT¡ü (2) ñú î(öúìü è ïðT¡òûìú è æèâîòâîð�ùèèìú 

ä(õìú (1) íûíý è ïðèñíî è â âýL¡ (3); Константин Преславски, срв. финала на едно от 

словата в Учителното евангелие (л. 145а, Московски препис): 2ì¹æå (1) ñëàâà ÷T¡ü, 

ïîêëîí�íè¬ (2) ñú ñ¹ùèèìü îòúöúìü è ïðåñâ�òûèìü ä¹õúìü (1) íûí� è ïðèñíî è âú âýêû 

âýêîìú (3) и Йоан Екзарх, срв. новобългарския превод на финала на Първо слово за 

Рождество Христово: “Нему (1) слава, чест и поклонение (2), с безначалния негов 

Отец и с Пресветия, благ и животворящ Дух (1). Сега, всякога и во веки веков. Амин 

(3)”.  

Формулата може да има варианти, при които или краесловните маркери (3) 

отсъстват и микрокомпозиционната схема придобива вида 1-2-1-Ø, или 

средисловните конституенти (2), подобно на въвеждащия израз (1), са разделени 

на две и схемата изглежда 1-2-1-2-3. Също така вариране може да се наблюдава 

вътре във въвеждащия израз, в средисловните конституенти и в краесловните 

маркери.  

Формула №2 наблюдаваме в 22 слова от Златоструй (ХІІ в.), от които в пълния 

й вид я намираме в 17 слова, а в други 5 слова срещаме вариант 1-2-1-Ø (4 слова) и 

вариант 1-2-1-2-3 (1 слово). 

Формула №3  

Построена е по микрокомпозиционната схема 2-1-3: Средисловните 

конституенти (2) предшестват въвеждащия израз (1) и краесловните 

маркери (3). 

Досега направените наблюдения показват, че изградената по тази схема 

формула е присъща само на старобългарските писатели Климент Охридски и 

Константин Преславски. Срещаме я в сигурни Климентови произведения като Слово 

за Светата Троица, Поучение за Пасха, Похвално слово за възкресение Лазарово, 

Похвално слово за Четиридесетте мъченици, Похвално слово за Йоан Кръстител 

[срв. л. 30в на Златоструй от ХІІ в., където се чете заключението на Слово за 

Светата Троица: ñëàâ�ùå (2) ¬ãî ñú (îöüìü è ñú (ñòûèìü (äõúìü (1) íûíå è ïðèñíî è âú 

âýêû âýêî < (3); вж. още финала на Похвално слово за Йоан Кръстител [4]: ñëàâåùå 

(2) ïðýñò)ûè¬ òðîèöå ê¹ï'íî (wöà è ñ(íà è ñ(òãî (äõà (1) è í(íÿ è ïðèT¡íî è âü âêz¥ (3)] и в слова от 

Учителното евангелие на Константин Преславски, [срв. л. 313б от Московския 
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препис: ñëàâ�ùå (2) (îöà è ñ(íà è (ñòãî (äõà ïðýáæüñòâüí©þ òð(ö© (1) íûíý è ïðèñíî è âú âýêû 

âýêîìú. à < (3)].  

И формула №3 има варианти, при които в едни случаи краесловните маркери 

(3) отсъстват и микрокомпозиционната схема придобива вида 2-1-Ø; в други – 

средисловните  конституенти (2) са разделени на две и схемата изглежда 2-1-2-3; 

в трети – средисловните   конституенти (2) са разделени на две, но краесловните 

маркери (3) липсват и схемата има облик 2-1-2-Ø.  

Вариране съществува и вътре в отделните конститутивни (градежни) единици 

на формулата, като най-голямо разнообразие се наблюдава при средисловните 

конституенти: понякога те са изразени чрез съществителни имена, напр. äüðæàâà, 

÷üñòü è ïîêëàí�íè¬ / íà ñëàâ¹ / ñëàâà, но най-често откриваме спрегнати и именни 

глаголни форми или синтагми: ïðîñëàâèìú, ïîõâàëèìú, ñëàâ�ùå, ñëàâ¹ âúñûëà¬ìú.  

Формула №3 се среща в 16 слова от Златоструй (ХІІ в.), от които в цялостен 

вид в я намираме в 12, в други 4 се наблюдават вариант 2-1-2-Ø (1 слово), вариант 

2-1-Ø (1 слово) и вариант 2-1-2-3 (2 слова). 

Част от словата в сборника Златоструй са оригинални старобългарски творби с 

неустановен автор [5]. Ако анализираме тези произведения от гледна точка на 

тяхната заключителна доксология, установяваме следното: пет слова завършват с 

формула №1, три – с формула №2 и шест – с формула №3. На едно от анонимните 

произведения (ñëîâî êàêî äîñòîèòü ÷èñòè ðîäèòåëþ, л. 194г) липсва финалът, поради 

което не може да се установи със сигурност какъв е бил неговият завършек. Към 

първата група се отнасят ñëîâî w êðîòúêûõú è òèõûèõú. è w ãíýâüëèâûèõú (13а), ñëîâî w 

÷üñòè ñâ�ùåíèèêú (51а), ñëîâî w (áëãîïwõâàëåíèè. ¹ìðüøèõú äýë� (155а), ñëîâî î àäàìý è î 

äðýâý ðàç¹ìüíýìü äîáðà è çúëà (181б), ñëîâî w ¬âàíãåëñöýìü ñëîâåñè. àùå îñòàâèòå (÷ëêîìú 

ãðýõú èõú. îñòàâèòü è âàìú (wöü (íáñüíûè (190в); към втората група – ñëîâî ÿêî íå ëýïî 

¬ñòü w íûíåøüíèèõú ïåùè ñ�. ïà÷å õîò�ùèèõú áûòè âý÷üíûèõú (12б), ñëîâî î ñòðàñý (áæèè. è 

w ïîêàÿíèè. è w ïîñòý. è w ï�òúöý (145а), ïî¹÷åíè¬ ÿêî ëýïî ¬ñòü íàìú âüñ�êîãî (÷ëêà 

ìèëîâàòè (158а); към третата група – ñëîâî w áëàæåíý ì¹æè (8в), ñëîâî w òâàðè (áæèè. è w 

êîíü÷èíý ñúìüðòíýè. è w ïîêàÿíèè (115г), ñëîâî w ïîñòý è w ñðåäý. è w ï�òúöý (125г), ñëîâî 

w âåäðý è w êàçíüõú (áæèÿõú (127а), ñëîâî w àâðààìý. è w (ñí¹ ¬ãî èñààöý (193г), както и 

Климентовото ñëîâî î ñâÿòýè òðîèöè è î òâàðè è î ñ¹äý (30а). Следователно шест от 

оригиналните слова в уникалния по своя състав сборник Златоструй (ХІІ век) 

завършват с доксологична формула, която въз основа на досегашните проучвания 

можем да определим като присъща само за творчеството на старобългарските 

писатели Климент Охридски и Константин Преславски.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Досегашното наблюдение над заключителната формула в старобългарски 

преводни и оригинални текстове и в частност в сборника Златоструй (ХІІ в.) 

позволява да направим следните изводи: 

 1. Заключителните доксологични формули притежават всички характеристики 

на един микротекст.  

2. Познати са три доксологични формули, построени от разположени в 

различна последователност според специфични микрокомпозиционни схеми 

градивни (конститутивни) елементи, на които даваме работно наименование 

въвеждащ израз, средисловни конституенти и краесловни маркери. 

 3. Редът, по който са разположени градивните елементи, а не тяхното 

съдържание (тъй като то може да варира), е определящ при създаване на всяка от 

трите заключителни формули.  
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 4. Една и съща заключителна доксологична формула може да се срещне 

употребена в различни по жанр произведения. 

 5. Обичайна практика е книжовниците да подхождат творчески към 

използването на доксологиите, в резултат на което у един и същ автор те могат да 

се срещнат в основния си облик, в разширен или съкратен вариант или с чести 

замени вътре в конститутивните елементи.  

6. Анализът на анонимните слова в сборника Златоструй (ХІІ в.) по този 

критерий показва, че най-вероятно те са написани от различни старобългарски 

книжовници, сред които с голяма доза увереност можем да причислим Климент 

Охридски, Константин Преславски и Йоан Екзарх.   
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