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АГОБАРД ОТ ЛИОН 
 ЗА ГРАДУШКИТЕ И ГРЪМОТЕВИЦИТЕ1

 
 

1. В тези области почти всички, благородниците и простолюдието, 

гражданите и селяните, младежите и старците смятат, че градушките и 

гръмотевиците могат да бъдат предизвиквани самоволно от човеци. Чуят ли гръм 

и видят ли светкавица, те тутакси казват: “Въздухът е освободен.” На въпроса 

какво представлява този освободен въздух едни заявяват страхопочтително и 

донякъде с угризение на съвестта, други обаче твърдят уверено, както е присъщо 

на невежите, че въздухът е освободен чрез заклинанията на човеци, наречени 

“времеделци”, поради което става дума за освободен въздух. 
 Дали това, в което вярва тълпата, е истина, следва да бъде проверено чрез 

авторитета на Светото Писание. Ако не е, както вярваме без никакво колебание, то 

о ще повече е необходимо да бъде обвинен в лъжа онзи, който пр иписва 

божественото дело на човек. Защото такъв човек е окован между две смъртоносни 

и огромни лъжи, като свидетелствува, че човек е способен да стори нещо, което 

може да стори единствен Бог, и че Бог не върши това, което върши… 

2. Виждали сме и сме чували мнозина омрачени от такова безумие и 

обхванати от такава глупост, които вярват и твърдят, че има област, наречена 

Магония, откъдето идват небесни кораби, пренасящи в същата тази област 

плодове, които там биват убивани от градушки и унищожавани от бури, като 

въпросните въздушни мореплаватели плащат дан на времеделците и товарят 

пшеница и други плодове. Ние самите видяхме мнозина от тези заслепени от 

бездънната си глупост люде, уверени, че това е истина, да се събират на едно 

място, където доведоха оковани четирима души, трима мъже и една жена, които 

мислеха за паднали от тези кораби. След като бяха държани в продължение на 

няколко дена във вериги, те бяха предоставени на събраните люде – както казахме, 

в наше присъствие – за да бъдат убити с камъни. Накрая истината все пак победи и 

след дълго размишление тези, които ги бяха довели, бидоха посрамени, съгласно 

думите на пророка, както бива посрамен крадецът, бъде ли заловен (Иер., 2:26). 

Превод от латински език: Цочо Бояджиев  

                                                        
1 Agobardus Lugdunensis, De grandine et tonitruis, ed. L. van Acker, in: CCCM, t. 52, Turnhout 1981, p. 
3-15 (s. 9). 
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