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АЛФОНСО OT СПИНА 
КРЕПИТЕЛ НА ВЯРАТА, V 10 k1

 

 

 Десетият вид демони са тези, които подмамват някои прокълнати 

старици, наричани “ксургини” или “брукси”.2

                                                        
1 Alphonsus de Spina, Fortalitium fidei, in: J. Hansen, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des 
Hexenwahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter, Bonn 1901, S. 147-148. 

 Трябва да се знае, че има лоши 

люде, мъже и жени, вероотстъпници, еретици и измамници по природа, които 

отдават себе си доброволно на дявола, а дяволът ги приема и им се явява, 

призован чрез лъжливите им изкуства, и им помага да изминават до двеста 

левги и да се връщат само за някакви четири или пет часа, да погубват Божиите 

твари, изсмуквайки кръвта им, както и да вър шат по воля на дявола други 

злодеяния, каквито поискат, като всичко това е за тях, както и за онези, които 

им вярват, велика дяволска измама и илюзия. Истината за сторваното от тях 

обаче е тази, че когато тези зли люде поискат да осъществят най-лошите си 

замисли, те посвещават себе си с думи и мазила на дявола и той тутакси ги 

въвлича в делата си, пр иема фигур ата и вида на кого то и да е от тях и ги 

повежда през местата, през които желаят да преминат; а телата им остават да 

лежат без свяст, като дяволът ги покрива със сянката си, така че никой да не 

може да ги види. И когато дяволът забележи, че техните привидения са 

изпълнили онова, което са искали…, той връща въпросните привидения, 

свързва ги със собствените им движения и тела и отмахва покриващата ги сянка, 

така че те да могат да бъдат видяни; те всъщност никога не са преставали да 

бъдат на това място, ами само са действували другаде, понеже само са си 

представяли и са си въобразявали онези неща, които дяволът им е показвал и 

които той самият е вършел вместо тях. Че дяволът е сторил всичко това, не е за 

чудене, тъй като той върши такива неща, за да се надсмее над нещастните души, 

желаейки да наподоби онова, което Бог наистина е сторил чрез добрите 

ангели… Що се отнася до въпроса, дали дяволът има силата да промени 

същността на дадено творение, да направи така, щото едно тяло да премине през 

друго, без при това едното от тях или и двете да претърпят някаква щета, по-

голямо тяло да прекоси несъразмерно спрямо него място, например такива люде 

2 Две простонародни каталунски названия за вещиците; Второто означава буквално “нощна 
сова”. 
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да се промъкнат през тесните пролуки в домовете, едно тяло да бъде 

едновременно на две места или различни тела да са на едно място, както и други 

подобни – това демоните не са способни да сторят, тъй като то противоречи на 

естествената философия, и такива неща могат да бъдат извършени единствено 

от Бога чрез някакви чудеса… Единственото, което дяволът може да стори, е 

един да изглежда като др угиго , както и да извър ши мигновено онова, което  

природата е в състояние да извърши за цял месец. Това е така, понеже той знае 

как да прилага действените сили върху претърпяващото въздействие… За 

дявола е невъзможно да превърне човек в змия, птица или растение; и това е 

заблуждението на мнозина извратени християни алхимици, които сключват 

пакт с демоните, надявайки се с помощта на тяхното изкуство да превърнат 

желязото в злато. Ако Бог позволи, дяволът е напълно в състояние да направи 

тъй, щото една вещ да изглежда друга. И то й често го пр ави, за да подмами 

мнозина… Ето защо не е за вярване, че мъже или жени се преобразяват на гъски 

или на нещо подобно. Така че пълна лъжа и заблуждение е онова, в което вярват 

и за което говорят някои порочни жени, а именно, че в нощните часове яздят 

върху някакви животни заедно с езическата богиня Диана, с Иродиада и с 

неизброимо множество жени, че прекосяват в смълчаната злокобна нощна доба 

огромни земни пространства, че са подвластни на въпросната богиня като на 

тяхна господарка и че в определени нощи биват призовавани да й служат, че са 

в състояние да променят вида на творенията към по-добро или към по-лошо или 

изобщо да ги преобразуват – всички тези представи биват наложени на умовете 

им, както беше казано, не от Бога, а от злия дух, който се преобразява на ангел 

на светлината, за да подчини нечия душа чрез подобни вярвания и, приемайки 

вида или подобието на различни лица, си играе по всякакъв начин с ума, който е 

завладял, така че никой не бива да е чак дотам глупав, та да вярва, че тези неща, 

които са само  насън и в духа, се случват също и в тяло то…  И тъй като има 

много такива жени в Дофине и Гаскония, където, както твърдят, се събират на 

някакво пустинно плато, където върху канара стои глиган, наричан по 

простонародному elboch debiterne, и тъй като там се събират със запалени 

свещи, кланят се на въпросния глиган, целувайки задника му, инквизиторите на 

вярата изловиха много от тях, осъдиха ги и ги предадоха на огъня.  

 

превод от латински: Цочо Бояджиев 
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