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Глава І 

Когато това създание2

Всякога, когато била болна или угрижена, дяволът казвал в ума й, че 

трябва да е прокълната, задето не била изповядана за тази простъпка. Затова, 

след като детето й се родило, невярвайки че ще оцелее, тя изпратила да извикат 

изповедника й, както вече бе казано, като искала да се бъде опростена за целия 

си живот, доко лкото  то ва било  възможно . Когато  достигнала до момента да 

изкаже онова, което би крила толкова дълго, изповедникът й избързал и 

започнал сурово да я порицава, преди тя да е казала всичко, което искала, и така 

тя нямало да каже нищо повече, въпреки всичко, което  той би могъл да стори. 

Скоро след това, от една страна поради страха, който тя изпитвала от 

 било на двадесет години или малко повече, било 

омъжено за уважаван гражданин [от Лин] и скоро забременяло, както природата 

била определила. След като тя заченала, била обезпокоена от няколко тежки 

пристъпа на болест, преди да се роди детето. Тогава, поради родилните болки, 

които изпитвала при раждането, и поради болестите, които имала преди това, тя 

изгубила надежда за живота си, мислейки че няма да оживее. Тогава изпратила 

да повикат изповедника й, тъй като на съвестта й тежало нещо, което преди този 

момент не била разкривала никога през целия си живот. Защото постоянно била 

възпрепятствана от врага си – дяволът – който  винаги й казвал, докато била в 

добро здраве, че няма нужда да се изповядва, но сама да изкупва греха си, и 

всичко щяло да бъде простено, защото Бог е достатъчно милостив. Поради 

което това създание често се покайвало, като постело на хляб и вода, и 

извършвало  други дела на любов с искр ени молитви, но нямало да разкрие 

онова нещо в изповед. 

                                                
1 Преводът е направен по: Margery Kempe, The Book Of Margery Kempe. 
2  Марджери говор и по х ар актер ния за вр емето начин в тр ето лице за себе си. Неусетно, 
авторката на много места минава в женски род, непосредствено след като е говорила за себе си 
като за “създанието”, - бел. прев. 
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осъждането, и пор ади сур овото порицание на изповедника, от друга, това 

същество се побъркало и било невероятно разстроено и го  измъчвали духове в 

продължение на половин година, осем седмици и няколко дни. 

През това време тя видяла, както мислела, дяволи да отварят устите си, 

целите осветени от изгарящи огнени пламъци, сякаш щели да я погълнат, като 

през цялото това време ту я дращели, ту я заплашвали, а понякога денем и 

нощем я дърпали и влачели. Дяволите също я викали с ужасни заплахи, и я 

убеждавали, че трябва да се отрече от християнската си вяра и религия, и да се 

отрече от своя Бог, от майка му и от всички светии в небесата, от добрите си 

дела и от всички добродетели, от баща си, от майка си, от всичките си приятели. 

Тя така и направила. Очернила съпруга си, приятелите си и самата себе си. 

Казала много остри и укорни думи; не признавала нито добродетелите, нито 

добрината; възжелала всички пороци; точно както духовете я изкушавали да 

каже и да постъпи, тя така говорела и постъпвала. Много пъти щяла да се 

самоубие, както я подбуждали да стори, и щяла да бъде захвърлена прокълната 

с тях в ада, и като доказателство за това захапала собствената си ръка толкова 

жестоко, че белегът можел да се види до края на живота й. Също така, 

безжалостно деряла кожата си близо до сърцето със собствените си нокти, 

защото нямала с какво друго, и щяла да стори нещо още по-лошо, но била 

вързана и удържана чрез сила денем и нощем, та не могла да направи това, 

което желаела. 

След като дълго била измъчвана от тези и много други изкушения, та 

хор ата вярвали, че никога няма да успее да се измъкне от тях жива, един ден, 

както си лежала самотно и пазачите й не били с нея, нашият милостив Господ 

Иисус Христос – комуто винаги трябва да се доверяваме, да славим името му и 

никога да не изоставяме негов служител в нужда – се явил на то ва създание, 

което го било изоставило, в образа на човек, най-приятният, красив и приветлив, 

който можело да бъде видян от човешко око, облечен в наметало от лилава 

коприна, стоящ до нея, гледащ я с толкова свято лице, че тя напълно укрепнала 

духом, а той й казал следните слова: “Дъще, защо ме остави, а аз теб не оставих 

никога?” 

И веднага, щом той изрекъл тези думи, тя ясно видяла как въздухът се 

разтворил, ярък като мълния, и се издигнала във въздуха, не бързо и отведнъж, а 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Марджери Кемпе 
Книгата на Марджери Кемпе 

3 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

красиво и постепенно, така че можела да го вижда ясно във въздуха, докато той 

отново се затворил. 

Създанието веднага си възвърнало хладния разум и разсъдък, станала 

такава, каквато била по-рано и, веднага щом дошла на себе си,  запитала съпруга 

си дали може да получи ключовете за килера с храната, за да яде и пие, както 

правела по-рано. Прислужниците и пазачите й посъветвали съпруга й да не й 

поверява никакви ключове, понеже, казали те, тя само ще съсипе тези блага, 

защото, както те смятали, тя не знаела какво говори. 

Независимо от това, съпругът й, който винаги проявявал нежност и 

състрадание към нея, наредил да й дадат ключовете. И тя си взела храна и пиене, 

доколкото й позволявали телесните силите, и отново разпознала приятелите си и 

съпруга си, и всички останали, които идвали при нея, за да видят какво е сторил 

в нея чрез благодатта си нашият Господ Иисус Христос – благословен да е той, 

който винаги е до нас в моменти на изпитание. Когато хората мислят, че той е 

далеч от тях, той е съвсем близо чрез своята благодат. Седне това създание 

изпълнявало всичките си задължения съвсем разсъдливо и трезво, но не 

познавало достатъчно добре силата на нашия Господ, за да ни отведе до него. 

 

Глава ІІ 

След като това създание чрез благодат възвърнало здравия си разум, тя 

помислила, че е обвързана с Бог и че ще бъде негов служител. Въпреки това, тя 

не пожелала да остави гордостта си, нито показния начин на обличане, на който 

била привикнала по-рано, нито заради съпруга си, нито по съвет на някого 

другиго. И все пак, тя съвсем добре знаела, че хората правят неприятни 

коментари за нея, защото носела златни украшения на главата си, качулките на 

пелерините били модерно орнаментирани. Мантиите й също били разкроени с 

отвори по модата и подплатени с различни цветове между катовете така, че тя 

да бъде най-заглежданата и най-почитаната. 

И когато съпругът й се опитал да говори с нея и да я подтикне да прекрати 

високомерното си държание, тя отвърнала остро и кратко, като казала, че била 

дошла от подобаващо семейство – той никога не бивало да се оженва за нея – 

защото баща й някога бил кмет на гр ад Н., а след то ва бил член на Висшата 
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Гилдия на Светата Троица в Н. И поради това, тя трябвало да поддържа 

достойнството на рода си, без значение какво казвал някой. 

Тя страшно завиждала на съседите си, ако били облечени така добре, 

както била тя. Всичко, което искала, било да бъде уважавана от хората. Тя 

нямало да научи урока си от едно единствено разтърсващо преживяване, нито 

щяла да се задоволи с ценните блага, които Бог й бил пратил – какъвто бил 

нейният съпруг – но винаги жадувала за още и още. 

И тогава, от чиста алчност и за да запази гордостта си, започнала да се 

занимава с варене на бира, и за три или четири години била един от най-добрите 

пивовари в град Н., докато загубила голямо количество пари, тъй като нямала 

никакъв опит в този занаят. Защото  колко то  и добр и да били р аботниците й и 

колкото и умели в приготвянето на бира, нещата никога нямало да потръгнат 

добре за тях. Понеже когато ейлът получавал най-хубавия пласт от пяна, който 

някой можел да види, изведнъж пяната спадала и всичкият ейл бил изгубван 

варене след варене, поради което работниците й били засрамени и не пожелали 

да останат при нея. Тогава това създание помислило за това как Бог я бил 

наказал преди – и тя не могла да се предпази – и сега отново чрез загубата на 

имуществото си; тогава престанала да кваси и повече не варила бира. 

След това поискала прошка от съпруга си, задето не била последвала 

съвета му, и казала, че гордостта й и нейната греховност били причината за 

всичките й наказания  и че тя е готова по своя воля да поправи всичките си 

простъпки. Но все още не се отказала напълно от света, тъй като сега измислила 

за себе си ново начинание. Взела си конска мелница. Купила си два добри коня 

и човек, който да мели зърното на хората и била убедена, че ще живее така. Тази 

търговска авантюра не просъществувала дълго, защото скоро след това, в 

навечерието  на Корпус Кристи, се случило следното чудо. Мъжът бил в добро 

здраве, а двата му коня били силни и в добро състояние и досега работели добре 

в мелницата, но сега, като взел един от конете и го впрегнал в мелницата, както 

правел преди, този кон не искал да дърпа, каквото и да правел човекът. Човекът 

се ядосал и опитал всичко, за което могъл да се сети, за да накара коня си да 

дърпа. Ту го водел откъм главата, ту го биел, а единия път го обгрижил добре, 

но нищо не помогнало, защото конят по-скоро щял да тръгне назад, отколкото 

напред. Тогава човекът сложил чифт остри шпори на петите си и яхнал коня, за 

да го накара да дърпа, но това не довело до нищо по-добро. Когато видял, че 
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няма смисъл, чо векът вър нал коня в конюшнята и ме дал хр ана, а конят ял 

хубаво и бодро. След това мъжът взел другия кон и го впрегнал в мелницата. 

Той направил същото, което бил направил преди това неговият другар, като не 

искал да дърпа, каквото и да опитал човекът. Тогава този човек напуснал 

работата си и повече не останал при въпросното създание. 

Тогава в град Н. тръгнал слух, че нито човек, нито звяр биха служили на 

споменатото създание, а някои казвали, че е прокълната; някои казвали, че Бог 

открито й отмъщава; едни казвали едно, други – друго. А някои мъдри хора, 

чиито умове по-дълбоко познавали любовта на Господа наш, казали, че това 

била великата милост на нашия Господ Иисус Христос, който я викал да се 

изтръгне от гордостта и суетата на този злочест свят. 

И тогава това създание, виждайки всички тези беди, идващи отвсякъде, 

решила, че това са бичовете на нашия Господ, които ще я накажат за греховете 

й. Тогава помолила Бог за милост, и изоставила гордостта си, алчността си и 

жаждата си за земно величие, покаяла се истинно телом си и започнала да 

навлиза в пътя към вечния живот, както ще се покаже по-нататък. 

 

Глава ІІІ 

Една вечер, когато създанието лежало в леглото със съпруга си, чула 

мелодичен звук, така сладостен и възхитителен, че помислила, че е в р ая. 

Незабавно скочила от леглото и казала: “Уви, задето някога съм съгрешавала! 

Небесата са изпълнени с радост.” Мелодията била толкова сладостна, че 

превъзхождала всички мелодии, които можели да бъдат чути в този свят, била 

несравнима и карала създанието да лее обилни и преобилни сълзи от дълбока  

набожност, когато след това чуела някакво веселие или мелодия, с велики 

ридания и въздишки по небесното блаженство, без да се страхува от срама и 

презрението на този злочест свят. Оттогава нататък съществуването й било 

устремено към Бога, тя пазела спомена за радостта и мелодията, които били в 

небесата, до такава степен, че не можела съвсем да се сдържа да не говори за 

това. Понеже, като била в компания с някакви хора, често казвала: “Небесата са 

изпълнени с радост!”  
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Онези, които знаели за поведението й по-рано, а сега я слушали да говори 

толкова много за небесното блаженство, й казвали: “Защо толкова говориш за 

радостта, която е на небето? Ти не я познаваш и си била там, колкото и ние сме 

били.” И те й се ядосвали, защото тя не говорела за земни неща, като тях, а и 

както тя самата правела по-рано. 

След това тя повече никога нямала никакво желание за сексуално общение 

със съпруга си, понеже изпълнението на брачните задължения й било толкова 

противно, че дори си мислела, че по-скоро би яла и пила кал и тиня от улицата, 

отколкото да се съгласи на интимно общение, освен от послушание. 

И тъй, тя казала на съпруга си: “Може и да не ти откажа тялото си, но 

всичката любов и пр ивър заност на сър цето ми е откъсната от всички земни 

създания и е насочена единствено към Бог.” Но мъжът й наложил волята си и тя 

се подчинила с много плач и болка, защото не можела да живее непорочно. 

Често това създание съветвало съпруга си да живеят целомъдрено и казвала, че 

те често (тя добре знаела това) сърдели Бога с необичайната си любов и 

голямата наслада, която всеки от тях изпитвал, използвайки тялото на другия, а 

сега би било добре, ако по взаимно съгласие се накажат и самобичуват, като се 

въздържат от похотта на телата си. Съпругът й отвърнал, че би било добре да се 

постъпи така, но той не можел сега – той щял да го стори, когато Бог пожелаел. 

И тъй, то й я използвал така, както  пр авел и по-рано, не се въздържал. През 

цялото време тя се молела на Бог, че желае да живее непорочно, и три или 

четири години след това, когато било угодно на нашия Господ, съпругът й дал 

обет за целомъдрие, както ще бъде споменато по-надолу, с благоволението на 

Иисус. 

Освен това, след като създанието чуло тази небесна мелодия, тя истинно 

се покаяла телом. Понякога се изповядвала по два или три пъти на ден, особено 

за този грях, който била прикривала толкова дълго, както е описано в началото 

на тази книга. Отдала се на пост и често ходела на бдения; ставала в два-три 

часа и отивала на църква, и стояла там в молитва до обед, а също и през целия 

следобед. Тогава била одумвана и укорявана от много хора, задето водела 

толкова строг живот. Взела си росер3

                                                
3 Груб плат, изтъкан от конски косми от гривата или опашката на животното, или от камилска 
вълна, който можел да се скроява на дреха или да служи за тапициране. При варенето на бира се 

 от пещта – от такава, в която се суши 
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малцът – и го сложила в роклята си, колкото могла по-внимателно и тайно, за да 

не забележи съпругът й. И той не забелязал, въпреки че тя си лягала в леглото 

до него всяка нощ, носейки власеницата постоянно, а по същото време му 

раждала и деца. 

След това преживяла три години на големи трудности и изкушения, които 

тя понасяла, колкото било възможно по-смирено, мислейки за нашия Господ за 

всички дарове, и била много радостна, когато била укорявана, презирана и 

осмивана заради любовта на нашия Господ, при това много по-радостна, 

отколкото била преди това сред величието на този свят. Защото знаела, че много 

е съгрешавала пред Бога и че заслужавала много повече срам и нещастие, 

отколкото някой човек би могъл да й причини, и че в този свят презрението бил 

правилният път към небесата, понеже самият Христос е избрал този път. 

Всичките му апостоли, мъченици, всички, които страдали заради вярата си, 

девиците и всички онези, които някога са отишли на небето, са минали по пътя 

на скръбта, а тя не желаела нищо, освен небето. Затова съвестта й била 

спокойна, като смятала, че тръгва по пътя, който щял да я отведе до мястото, за 

което най-силно копнеела. 

Това създание имало угризения и дълбоко се разкайвало, с обилни сълзи и 

много силен и ревностен плач, заради греховете си и жестокостта си спрямо 

своя собствен създател. Тя разсъждавала върху жестокостта си още от детството 

си, както нашият Господ щял много пъти да й подскаже. Когато размишлявала 

върху своята порочност, тя можела единствено на страда и да ридае, и 

постоянно да се моли за милост и опрощение. Риданието й било така изобилно и 

така неспирно, че много хора мислели, че тя може да започва и да спир а да 

плаче, когато си поиска, поради което мнозина казвали, че е лицемерна и плаче 

пред други хора, за да се облагодетелства и да има полза. Тогава много хора, 

които я обичали преди, когато била в света, я изоставили и не желаели да я 

познават. През цялото време тя благодаряла на Бога за всичко, жадувайки 

единствено милост и опрощение на греховете. 

 

Глава ІV 

                                                                                                                                       
слагал на пода в пещта при сушенето на малца, за да предотврати падането на зърната в пещта и 
тяхното изгаряне, - бел. прев.  
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През първите две години на това създание по пътя й към нашия Господ, 

духът й изобщо не бил обезпокояван от никакви изкушения. Тя лесно успявала 

да издържи постите – това не я затруднявало. Мразела радостите на света. Не 

чувствала никакъв бунт на плътта. Тя била толкова силна – така си мислела – че 

не се страхувала от дявола в ада, защото телесното й покаяние било толкова 

дълбоко. Мислела, че обича Бога повече, отколкото той обича нея. Била 

обладана от смъртната рана на суетата, но не го чувствала, понеже много пъти 

копнеела, разпятието да освободи ръцете си от кръста и да я прегърне в знак на 

любов. Нашият милостив Господ Иисус Христос, виждайки дързостта на това 

създание, й изпратил – както по-горе е написано – три години на страшни 

изкушения. Имам намерение да пиша за едно от най-трудните измежду тях, като 

пример за тези, които ще дойдат след това, за да нямат вяра в себе си, нито да се 

радват на самите себе си, както правело това създание – защото, несъмнено, 

нашият духовен враг не спи, а усърдно проучва нашия нрав и начина ни на 

мислене и всеки път, когато види, че сме най-податливи, тогава, за страдание на 

нашия Господ, той поставя капана си, от който никой не може да се измъкне със 

собствените сили. 

И тъй, той по ложил пр ед това създание клопката на р азвр ата, когато  тя 

мислела, че всички телесни желания у нея били напълно потушени. Каквото и 

да правела, тя дълго време била съблазнявана от греха на разврата. Въпреки 

това, често се изповядвала, носела власеницата си, дълбоко се покайвала чрез 

телесна строгост и изплакала много и горчиви сълзи. Често се молела на нашия 

Господ да я закрила и да я пази, за да не се поддаде на изкушението, защото 

смятала, че по-скоро би умряла, отколкото да се съгласи да съгреши. През 

цялото това време тя нямала желание да влиза в интимно общение със съпруга 

си и на нея й било много болезнено и противно. 

През втората година на нейното изкушение се случило така, че преди 

вечернята на празника на Св. Маргарет един мъж, когото тя харесвала, й казал, 

че ще спи с нея и ще се отдаде на похотта на тялото си, и че тя не бива да му се 

съпротивлява, защото, казал той, може и да не удовлетвори страстта си сега, но 

вместо това ще го направи друг път – тя нямала право да избира. Той казал това, 

за да провери как тя щяла да реагира, но тя помислила, че той говори сериозно и 

не отвърнала почти нищо. Тогава те се разделили и двамата отишли да слушат 

вечернята, понеже нейната църква била посветена на Св. Маргарет. Тази жена 
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била толкова разтревожена от думите на мъжа, че не могла да слуша вечернята, 

нито да си каже “Отче Наш”, нито да се посвети на някоя добра мисъл, а била 

по-разтревожена от когато и да било преди. 

Дяволът й втълпил, че Бог я е изоставил, иначе тя нямало да бъде 

подложена на такова изкушение. Тя повярвала на убежденията на дявола и 

започнала да се съгласява, понеже не можела да мисли добри неща. Затова 

повярвала, че Бог я е изоставил. Когато вечернята свършила, тя отишла при 

споменатия мъж, за да получи онова, което иска от нея, както тя смятала, но той 

поискал такова нещо, че тя не разбрала какво той има предвид и така те се 

разделили за нощта. Това създание било така разтревожено и опечалено през 

цялата онази нощ, че не знаело какво може да стори. Лежала до съпруга си, а да 

има интимно общение с него й било така противно, че не можела да го понесе, и 

все пак това й било позволено и подобаващо, ако го пожелаела. През цялото 

време, обаче, била измъчвана от мисълта да съгреши с друг мъж, защото той 

така бил пожелал. Накрая – поради силата на изкушението и от липса на 

благоразумие – тя била победена и вътрешно се съгласила. Отишла при мъжа, за 

да узнае дали той ще се съгласи да я има. А той казал, че не би го направил за 

всичките богатства на този свят; по-скоро щял да се остави да го накълцат на 

толкова малки парчета, както се кълца месото за готвене. 

Тя си отишла, засрамена и вътрешно объркана, виждайки тази 

непоколебимост и своята собствена неустойчивост. След това помислила за 

благодатта, която Бог й бил дарил преди, за това как имала две години, в които 

душата й почивала в мир, а тя се разкайвала за греховете си с много и горчиви 

сълзи на покаяние, имайки най-непоклатима воля да не съгрешава повече, а по-

скоро да умре. Сега, обаче, видяла как се е съгласила, по своя собствена воля да 

съгреши. Тогава почти изпаднала в отчаяние. Мислела, че е попаднала в ада, 

такава била скръбта й. Мислела, че не е достойна за милост, защото се 

съгласила да извърши грях напълно съзнателно, и че вече не е достойна да 

служи на Бога, защото изобщо не му останала вярна. 

Въпреки всичко, тя много пъти и често се изповядвала, без да смее да се 

надява на милостта му. Почти през цялата следваща година била измъчвана от 

ужасното изкушение да развратничи и да се отчае, но нашият Господ в своята 

милост, както тя си казвала, й давал всеки ден по два часа, в които да се разкае 

за греховете си с много и горчиви сълзи. След това тя била измъчвана от 
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изкушението да изпадне в отчаяние, както по-рано, и била далече от чувството 

за благодат, също като онези, които никога не са го изпитвали. Това не можела 

да понесе, затова продължавала да се отчайва. С изключение на времето, в което 

чувствала благодат, пътищата й били така необичайни, че не можела съвсем 

добре да се справи с тях и винаги скърбяла и тъгувала, сякаш Бог я бил 

изоставил. 

 

 
превод от английски: Гергана Динева 
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