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БУРКХАРТ ОТ ВОРМС 
КОРЕКТОР1

 

 

 17. Ако си играл с някои люде някаква игра и в тази игра си поискал да 

удар иш нещо, било птица, било друго живо тно със стр ела, тояга или камък и 

така си убил брата си, или сина си, или някой друг човек; 

 18. или ако си застанал на обществено място, било в …. си, било другаде, 

и на шега си хвърлил камък нататък, където не си забелязал никого и не си 

предполагал, че има някой, и въпреки това убиеш някого; 

 1 9 . или ако  някой те накар а да игр аеш с него , а ти си по-силен и го 

проснеш на земята или пък той просне тебе, ала при това бъде наранен от твоя 

или от собствения си нож и умре; 

 20. или пък ако докато вършиш някаква работа брадвата се отплесне или 

желязното острие се изплъзне от дръжката и посече другаря или приятеля ти и 

той умре – ако си сторил това или нещо подобно без никакво зложелателство 

спрямо споменатите или сходни на тях лица, да постиш, както е обичаят, в 

продължение на четиридесет дена, които по простонародному се наричат carina; 

и да се покайваш в продължение на следващите пет години… 

 41. Сношавал ли си се с чужда жена, докато ти самият не си женен? Да 

бъдеш на хляб и вода в продължение на четиридесет дена… и да се покайваш в 

продължение на следващите седем години. 

 42. Ако си се сношавал с чужда жена, докато самият ти си бил женен и 

си имал възможността да удовлетворяваш сладострастието си, трябва да се 

покайваш два пъти по четиридесет дена и следващите четиринадесет години, 

първо заради едното прелюбодеяние, доколкото освен жена си си имал и друга 

жена, сетне и заради другото прелюбодеяние, доколкото си имал жената на 

другиго; така че никога не бива да бъдеш без покаяние. 

 43. Ако ти, бидейки разведен, блудстваш с неомъжена жена, да се 

покайваш в продължение на десет дена на хляб и вода; същото е и ако го 

правиш със слугинята си. 

                                                        
1 Poenitentiale Ecclesiarum Germaniae, XIX, in: H. J. Schmitz, Die Bussbücher und die Bussfisziplin 
der Kirche, Bd. 2, Graz 1958, S. 403 – 467. 
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 44. Ако си оставил жена си и си взел друга, вземи първата и да се 

покайваш на хляб и вода в продължение на четиридесет дена, след което и 

седемте следващи години, понеже е писано: “Което Бог е свързал, човек да не 

развързва.” Никому не е позволено да изоставя жена си, освен поради разврат, 

сиреч ако тя е прелюбодействувала с другиго; тогава е позволено да я 

изоставиш поради развратното й поведение, но докато е жива, не бива да 

вземаш друга. Ако двамата пожелаят да останат разделени, така че нито единият 

не оспорва разтрогването на брака им, да остане така. Ако обаче оспорят 

разтрогването, тогава епископът следва да им наложи седемгодишно покаяние и 

ако пожелаят, е длъжен да ги помири. Същият закон се отнася и за съпруга 

спрямо съпругата: ако той е сторил прелюбодеяние, тя може, ако иска, да остави 

съпруга си поради развратното му поведение, сиреч на същото основание, което 

беше посочено по-горе по повод на прелюбодействуващата съпруга. 

 45. Ако си си взел жена и не си се бракосъчетал публично, сиреч ако ти и 

съпругата ти не сте дошли в църквата, не сте получили благословение от 

свещеника, както е предписано в каноните, и ти не си я дарил според 

възможностите си със земя, движими имоти, злато, сребро, слуги, животни, или 

пък, ако това е над възможностите ти, в крайна сметка поне с един денарий или 

нещо с цена от един денарий или един обол, така че тя все пак да бъде дарена – 

ако не си направил това, да се покайваш в продължения на сто и двадесет 

дена… 

 46. Развратничил ли си с монахиня, сиреч с невеста Христова? Ако си го 

правил, да бъдеш четиридесет дена на хляб и вода и да се покайваш в 

продължение на следващите седем години, както и докато си жив, да си на хляб 

и вода всеки шести ден. 

 47. Ако си обезчестил девица и сетне си я взел за жена, то, доколкото си 

осквернил брака, което е нещо много тежко, да се покайваш в определените от 

закона дни в продължение на една година. Ако пък не си я взел за жена, след 

като си я обезчестил, да се покайваш в определените от закона дни в 

продължение на две години. 

 48. Взел ли си за жена някоя, която е била годеница на другиго? Остави 

я, понеже тя никога не може да бъде твоя законна съпруга, и да се покайваш на 

хляб и вода в продължение на четиридесет дена..., а сетне и следващите седем 

години. 
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 49. Отвлякъл ли си съпругата си и оженил ли си се за нея насила, 

противно на волята на самата жена или на родителите, под чието попечителство 

е тя? Ако си го стор ил, каноничният авторитет ти запр ещава да я имаш, а 

каноните не допускат да вземеш и никоя друга. Ако тя на свой р ед не е дала 

съгласието си, нека и бъде позволено в Господа да се омъжи. Ти обаче трябва да 

се покайваш на хляб и вода в продължение на четиридесет дена…, а сетне и 

следващите седем години: и тъй като законните бракове са уредени с Божие 

предписание и Бог е наредил двамата да станат една плът, като 

бракосъчетанието не може да е законно без съгласието на двамата и на техните 

родители, ти, който си нарушил и насилил това свещено постановление, следва 

да останеш без надежда за брак. 

 50. Случвало ли се е съпругата ти с твое знание или дори поощрение да е 

прелюбодействувала с друг мъж против волята си? Ако си правил нещо такова, 

да се покайваш на хляб и вода в продължение на четиридесет дена, сетне седем 

години, първата от които също на хляб и вода, и никога да не си без покаяние. 

Ако съпругата ти е в състояние да докаже, че е пролюбодействувала по твое 

вина и по твое указание, като тя самата е отказвала и се е дърпала, и ако не е в 

състояние да се въздържа, да се омъжи за когото иска, стига да е в Господа. Ти 

обаче вовеки да останеш без надежда за брак. Ако пък тя се е съгласила, да 

пости така, както ти беше предписано, и да остане без надежда за 

бракосъчетание. 

 52. Сношавал ли си се със съпругата си или с друга жена изотзад, като 

кучетата? Ако си го правил, да се покайваш на хляб и вода в продължение на 

десет дена. 

 53. Сношавал ли си се със съпругата си по време на менструация? Ако си 

го правил, да се покайваш в продължение на десет дена на хляб и вода. Ако 

жена ти влезе в църква преди да се е пречистила кръвта й след раждане, да се 

покайва толкова дни, колкото е тр ябвало да не влиза в цър ква. Ако си се 

сношавал с нея през тези дни, да се покайваш на хляб и вода в продължение на 

двадесет дена. 

 54. Сношавал ли си се със съпругата си след първото движение на плода 

в утробата й? Или четиридесет дена преди да роди? Ако си го правил, да се 

покайваш на хляб и вода в продължение на двадесет дена. 
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 55. Сношавал ли си се със съпругата си след като е станало ясно, че е 

заченала? Да се покайваш на хляб и вода в продължение на десет дена. 

 56. Сношавал ли си се със съпругата си в неделя? Да се покайваш на хляб 

и вода в продължение на четири дена. 

 61. Съблюдавал ли си езическите предания, завещавани чак до наши дни 

– подчинявайки се сякаш на наследственото право на дявола – от бащите на 

синовете им, именно да почиташ елементите, сиреч луната или слънцето, хода 

на звездите, новата или старата луна, опитвайки се с викове или някаква твоя 

помощ да възвърнеш блясъка й, призовавайки се или притичайки се на помощ 

на въпросните елементи или съобразявайки се с новолунието при строежа на 

дом или бракосъчетание? Ако си го правил, в продължение на две години да се 

покайваш в определените от закона дни… 

 62. Изпълнявал ли си по време на януарските календи езическия 

ритуал…., именно да приготвяш по това време у дома си маса с драгоценни 

камъни или ястия, да водиш по улици и площади певци и танцьори, да сядаш на 

покрива на дома си опасан с меч, за да видиш и разбереш какво ще те споходи 

през следващата година, или да сядаш на кръстопът върху волска кожа, та и там 

да узнаеш бъдещето? Или пък в споменатата нощ да омесиш хлябове с твоето 

име, та ако те бухнат и станат плътни и високи, да предвидиш благополучието 

си през тази година? Тъй като си изоставил Бога, твоя Създател, обърнал си се 

към суетни идоли и си се привърнал в богоотстъпник, трябва да се покайваш в 

определените от закона дни в продължение на две години. 

 63. Прибягвал ли си до вързопи, заклинания и всевъзможните 

урочасвания, до които прибягват негодниците, свинарите и говедарите, а 

понякога и търговците, които изричат дяволски песнопения над хляба, билките 

или нечестивите вързопи, които сетне закачат на дърво или хвърлят на 

кръстопът, та да отърват животните или кучетата си от мор и осакатяване, и да 

погубят стоката на другиго? Ако си го правил, да се покайваш в определените 

от закона дни в продължение на две години. 

 65. Събирал ли си лековити треви с други заклинания, а не изричайки 

Символа и Господнята молитва, сиреч “Вярвам в Бога и Отца нашего”? Ако си 

постъпвал по неправилния начин, трябва да се покайваш на хляб и вода в 

продължение на десет дена.  
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66. Ходил ли си да се молиш на места, различни от църквата или от друго 

благочестиво място, посочено ти от твоя епископ или свещеник, сиреч при 

извори, камъни, дървета или на кръстопътища, и палил ли си там свещ или 

факла за почитане на въпросното място, носил ли си там хляб или друго някакво 

приношение, ял ли си там и молил ли си се за спасението на тялото или душата? 

Ако си вършил нещо такова или си се съгласявал с него, да се покайваш в 

определените от закона дни в продължение на три години. 

 67. Дирил ли си предсказания в книги или таблици по подобие на ония, 

които опитват да открият предсказания в Псалтира, Евангелието или в нещо 

подобно? Ако си го правил, да се покайваш десет дена на хляб и вода. 

 68. Вярвал ли си някога и присъединявал ли си се към вярващите в онази 

извратена представа, че заклинатели и люде, твърдящи, че пращат бури, са в 

състояние, призовавайки демоните, да предизвикат буря или да променят 

човешките намерения? Ако си го вярвал или ако си се присъединявал към тези, 

които го вярват, да се покайваш в определените от закона дни в продължение на 

една година. 

 69. Вярвал ли си и присъединявал ли си се към вярващите в онова, което 

не е за вярване, а именно, че има жена, способна чрез магии и заклинания да 

обърне ума на човека от омраза към любов или от любов към омраза, а също да 

отнеме чрез урочасване хорските имоти? Ако си вярвал или си се 

присъединявал към вярващите в подобно деяние, да се покайваш в 

определените от закона дни в продължение на една година.   

 70. Вярвал ли си, че има жена, способна да стори онова, което някои 

заблудени от дявола люде твър дят, че става по необходимост и по  Бо жие 

нареждане, а именно че заедно с тълпа от преобразувани в жени демони, 

наричани от глупавото простолюдие стриги, тя в определени нощи яхва някакви 

животни и се присъединява към тяхното общество? Ако споделяш това, дето не 

е за вярване, да се покайваш в определените от закона дни в продължение на 

една година. 

 8 3 . Имаш ли обичая да ядеш и пиеш повече от необходимото? Ако си 

правил нещо такова, да се покайваш десет дена на хляб и вода… 

 84. Пил ли си някога толкова, че да се напиеш и да повърнеш? Ако си го 

правил, да се покайваш на хляб и вода в продължение на петнадесет дена. 
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 86. Напивал ли си се така, че да повърнеш тялото и кръвта Господня? 

Ако си го правил, да се покайваш четиридесет дена на хляб и вода.  

 90. Вярвал ли си или споделял ли си онова, в което не бива да се вярва, 

но в което някои нечестиви жени, отвърнати към Сатаната и подведени от 

демонските заблуждения и фантазии, вярват и изповядват, а именно, че в 

нощните часове яздят върху някакви животни заедно с езическата богиня Диана 

и с неизброимо множество жени, че прекосяват в смълчаната злокобна нощна 

доба отромни земни пространства, че са подвластни на въпросната богиня като 

на тяхна господарка и че в определени нощи биват призовавани да й служат? 

Ала нима само те погиват в своята извратеност, а не увличат със себе си още 

мнозина към гибел? Защото неизброимо множество люде, подмамени от това 

погрешно мнение, го смятат за истинно и по този начин се отклоняват от 

правата вяра и се заплитат в заблудата на езичниците, приемайки, че извън 

единия Бог има още някакво божество или идол. Ала дяволът е този, който 

приема вида или подобието на различни лица, измамва спящия ум, който държи 

в своя власт, като ту го радва, ту го натъжава, ту му показва непознати лица, 

влече го ту насам, ту натам, и въпреки че всичко това претърпява единствен 

духът, невярващият ум смята, че то става не в душата, ами в тялото. Защото кой 

насън или в нощни видения не е напускал самия себе си и не е виждал докато 

спи неща, които никога не би видял наяве? Кой ще е толкова глупав и тъпоглав, 

та да допусне, че онова, което става единствено в духа, се случва също и в 

тялото?… Ето защо следва да бъде огласено пред всички, че който вярва в 

такива и подобни на тях неща, е загубил вярата си: а който няма права вяра в 

Бога, не е човек Божи, ами принадлежи на оногова, в когото вярва, сиреч на 

дявола… 

 117. Ако си взел жена, имал си я за определено време, за месец, три или 

най-много година, и за пръв път заявиш, че си студен по природа, така че не си 

в състояние да се сношаваш с нея, нито с друга някоя; ако онази, която би 

тр ябвало да ти е съпр уга, потвър ди казаното  от теб; и ако то може да бъде 

доказано чрез справедливо отсъждане, можете да се разделите, но при условие, 

че ако по-късно вземеш друга, ще бъдеш обвинен в клетвопрестъпление и след 

като се покаеш, отново ще трябва да приемеш първата. Ако тя на свой ред след 

година или година и половина за пръв път се обърне към епископа или към 

негов пратеник и каже, че не си я познал, отричайки между вас да е имало 
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плътско сношение; а ти твърдиш, че тя ти е съпруга, следва да се вярва на теб, 

тъй като ти си глава на жената: понеже ако е искала да се оплаче, защо е 

мълчала толкова дълго? Жената би могла да узнае бързо и за кратко време, дали 

си в състояние да се сношаваш с нея; и ако в самото начало, след месец или най-

много след два се обърне към епископа или към негов пратеник с думите: Искам 

да стана майка, искам да родя деца и затова си взех мъж, но тъй като мъжа, 

който си взех, е студен по природа, не може да върши онова, заради което го 

взех: ако това се докаже чрез справедливо отсъждане, можете да се разделите и 

тя, ако пожелае, да се омъжи в Господа.  

149. Вярвал ли си в онова, в което някои имат обичая да вярват? Когата 

поемат на път, смятат, че пътуването им ще е благополучно, ако враната грачи 

откъм дясната им страна. А когато се тревожат къде ще се подслонят, ако пътя 

им прекоси птицата, наречена мишелов, понеже лови и се храни с мишки, те се 

уповават повече на това знамение и предсказание, нежели Богу. Ако си го 

правил или си повярвал в нещо такова, да се покайваш пет дена на хляб и вода. 

 150. Вярвал ли си в онова, в което някои имат обичая да вярват? Когато 

им се наложи да излязат сутрин преди развиделяване, не се осмеляват, 

заявявайки, че преди първи петли не бива да се излиза и ще излязат по-късно, 

понеже преди първи петли нечистите духове имат по-голяма способност да 

вредят, нежели след това, и че песента на петела е по-способна да ги прогони и 

усмири, нежели наличният в човека божествен ум с вярата и с кръстния знак? 

Ако си го правил или си повярвал в нещо такова, трябва да се покайваш десет 

дена на хляб и вода. 

 1 5 1 . Вяр вал ли си в онова, в което някои имат обичая да вяр ват, а 

именно, че така наречените от простолюдието парки съществуват и са в 

състояние да правят онова, което се смята, че правят: когато човек се роди, те 

могат да му отредят такава съдба, каквато поискат, например когато въпросният 

човек пожелае, да може да се преобразува във вълк, наричан на немски верволф, 

или в някаква друга фигура? Ако си вярвал, че това някога се е случвало или че 

може да се случи божественият образ да бъде преобразуван от някого, а не от 

всемогъщия Бог, в друга форма или вид, трябва да се покайваш на хляб и вода в 

продължение на десет дена.  

 1 5 2 . Вяр вал ли ли в оно ва, в което някои имат обичая да вярват, а 

именно, че съществуват диви жени, наричани горски феи, които, както се 
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твърди, са телесни и се явяват на любовниците си винаги, когато пожелаят, 

развличат се с тях, а поискат ли, се скриват и изчезват? Ако си вярвал, да се 

покайваш десет дена на хляб и вода. 

 1 5 3 . Пр авил ли си това, което  някои жени имат обичая да пр авят в 

определени дни от годината: да подготвиш маса в дома си, да поставиш на нея 

ястия и питиета, заедно с три ножа, та като дойдат трите сестри, които 

потомците на древните с тяхната древна глупост наричат парки, да се 

подкрепят, като по този начин отричаш силата и името на божественото 

благочестие и предаваш себе си на дявола, в смисъл, че вярваш, щото така 

наречените от теб три сестри са в състояние да ти помогнат още сега или в 

бъдеще? Ако си вършил нещо такова или си се съгласявал то да се върши, да се 

покайваш в определените от закона дни в продължение на една година. 

 1 5 4 . Пр авила ли си то ва, което няко и жени имат обичая да пр авят, 

именно изготвяла ли си някакъв уред или инструмент с формата на мъжки член 

с големина по твое желание, който да си прикрепяла с някакви връзки на 

слабините си или на тези на някоя друга жена и да си развратничела с други 

жени или пък те, с помощта на същия или на някакъв друг инструмент – с теб? 

Ако си го правила, да се покайваш в определените от закона дни в продължение 

на пет години. 

 1 5 5 . Пр авила ли си то ва, което няко и жени имат обичая да пр авят, 

именно сама да си развратничила с помощта на споменатия уред или 

инструмент? Ако си го правила, да се покайваш в определените от закона дни в 

продължение на пет години. 

 1 5 6 . Пр авила ли си то ва, което няко и жени имат обичая да пр авят, 

именно, когато желаят да удовлетворят измъчващото ги сладострастие, се 

прегръщат, сякаш е позволено и могат да се сношават, притискат детеродните 

си органи и търкайки се, жадуват да угасят сърбежа си? Ако си го правила, 

трябва да се покайваш в определените дни в продължение на четири месеца. 

 1 5 7 . Пр авила ли си то ва, което няко и жени имат обичая да пр авят, 

именно да развратничиш с малкия си син, поставяйки го върху срамните си 

части, та така да наподобяваш сношение? Ако си го правила, трябва да се 

покайваш в определените от закона дни в продължение на две години. 

 1 5 8 . Пр авила ли си то ва, което няко и жени имат обичая да пр авят, 

именно да се подлагаш на някое животно и да го възбуждаш, както умееш, за 
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сношение, та да се сноши то с теб? Ако си го правила, да бъдеш в продължение 

на четиридесет дена на хляб и вода, да се покайваш през следващите седем 

години и никога да не бъдеш без покаяние. 

 166. Вкусвала ли си семето на мъжа си, та с това си дяволско деяние по-

силно да разпалиш любовта му към теб? Ако си го правила, трябва да се 

покайваш в определените от закона дни в продължение на седем години. 

 170. Вярвала ли си в онова, в което много отвърнати към Сатаната жени 

вярват и утвърждават като истина, а именно че в мълчанието на непрозирната 

нощ, когато си в леглото си и мъжът ти лежи в прегръдките ти, си в състояние в 

тяло да преминеш през заключената врата, да прекосиш обширни пространства 

с други подобни на теб заблудени, да избиете без видими оръжия кръстени и 

изкупени чрез Христовата кръв люде, да изядете сварените им меса, да 

поставите на мястото на сърцето слама или дърво и отново да ги съживите, та те 

да дадат признаци на живот? Ако си вярвала, да се покайваш на хляб и вода в 

продължение на четиридесет дена…, а сетне и следващите седем години. 

 171. Вярвала ли си в онова, в което някои жени имат обичая да вярват, а 

именно, че заедно с други почитателки на дявола преминаваш в мълчанието на 

нощния покой през заключената врата, издигаш се към облаците и там се 

сражаваш с други такива, като им нанасяш рани, а и те – на теб? Ако си вярвала, 

да се покайваш в определените от закона дни в продължение на три години. 

 1 7 2 . Пр авила ли си онова, което някои жени имат обичая да правят? 

Вземат жива риба, поставят я в детеродния си орган, държат я там, докато умре 

и като я сварят или изпекат, я дават на съпруга си да я изяде, като правят това, 

за да разпалят любовта му към тях? Ако си го правила, да се покайваш в 

определените от закона дни в продължение на две години. 

 1 7 3 . Пр авила ли си онова, което някои жени имат обичая да пр авят? 

Просват се по лице и като разголват задните си части, карат върху тях да бъде 

омесен хляб, който изпичат и дават на съпрузите си да го изядат. Те правят това, 

за да разпалят любовта на мъжете си към тях. Ако си го правила, да се покайваш 

в определените от закона дни в продължение на две години. 

 1 7 6 . Пр авила ли си онова, което някои жени имат обичая да пр авят? 

Вземат от менструалната си кръв и я примесват към храната или питието, което 

дават на съпрузите си за ядене или пиене, та повече да бъдат обичани от 
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последните. Ако си го правила, да се покайваш в определените от закона дни в 

продължение на пет години. 

 184. Сводничила ли си за теб самата или за други жени, като подобно на 

уличница  си отдавала на любовниците си своето тяло срещу заплащане, та да се 

ползуват и да мърсуват с него, или – което е още по-зловещо и опасно – като си 

продавала или предоставяла  на любовници нечие друго тяло, например на 

дъщеря си, племенницата си или на някоя друга християнка; изобщо 

посредничила ли си и съветвала ли си да бъде сторено такова срамно деяние? 

Ако си правила нещо такова, да се покайваш в определените от закона дни в 

продължение на шест години.  

 1 8 6 . Пр авила ли си онова, което някои жени имат обичая да пр авят? 

Когато за пръв път подразберат, че техните любовници желаят да приемат 

законните си съпруги, с помощта на някакво магическо изкуство угасяват 

сладострастието на мъжете, та те да не могат да са от полза на законните 

съпруги и да не са в състояние да се сношават с тях. Ако си правила нещо 

такова или си учила на това друга, трябва да се покайваш четиридесет дена на 

хляб и вода. 

 1 9 3 . Пр авила ли си онова, което някои жени имат обичая да пр авят? 

Свалят дрехите си, намазват с мед голото си тяло и започват да се търкалят 

насам и натам с така намазаното си тяло по поставеното на земята ленено 

платно с разпръсната върху него пшеница; сетне внимателно събират 

налепените по влажното тяло пшеничени зърна, поставят ги в мелница и, 

въртейки ръчката в обратната на обичайната посока, ги смилат на брашно, след 

което омесват от въпросното брашно хляб, който дават на съпрузите си за ядене, 

та като го изядат, те да залинеят и да умрат. Ако си го правила, да се покайваш 

четиридесет дена на хляб и вода. 

 

превод: Цочо Бояджиев     
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