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ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ КАТЕРИНА КИКА 

 НА 15 – 18 МАРТ 1448 ГОДИНА1

 

 

 Процес срещу Катерина Кика от Вьове. 

 Следва тайното разследване, водено от брат Пиер от Олне, от ордена на 

проповедниците в Лозана, инквизитор на еретическата нечестивост в Лозана и 

Женева, както и в други градове и места, специален пратеник на 

Апостолическия престол, и от Леопард де Боско, наместник по този случай на 

Жорж от Салюс, граф и епископ на Лозана, срещу Катерина, съпругата на Томас 

Кика. 

 Отначало първият свидетел Жан Брюне, клирик и гражданин на Ла Тур-

дьо-Пейл, се закле и беше разпитан тайно по повод лошата слава на 

обвиняемата Катерина. Той каза и донесе, че от около шест или седем години е 

чувал в градовете Вьове и Ла Тур-дьо-Пейл съседите на Катерина, но и много 

други лица да говорят, че някога тя се поддала, била изпаднала, а и още е 

такава, в нечестието на ереста. Същият свидетел добави, че е чул да се говори от 

много заслужаващи доверие лица, дето в деня, когато някоя си Сибил, която 

сетне била изгорена, била водена към новата зала в квартала Вьо-Мазел във 

Вьове, при съдебните заседатели от Ла Тур-дьо-Пейл, за да бъде съдена, 

бидейки обвинена в престъплението ерес, та тази Сибил, като съзряла Катерина 

и споменатата Жолиа на един прозорец, произнесла следните думи: “Там има 

две жени”, поглеждайки към тях, “които заслужават да са на мястото, където ме 

водят да ме съдят.” Той добави още, че по някое време – сега той не си 

спомняше кога точно – пребивавал в жилището на Жан Гаше, където се 

намирала и въпросната Катерина, и веднъж, когато бил насаме с нея в една стая 

и подреждал някакви документи, тя се обърнала към него и полагайки ръката си 

на рамото му, повторила няколко пъти: “Сторила съм толкова злини, толкова 

ужасни неща, че не зная какво ще стане с мен.” Той знаел само това, което тя 

споделила с него, ала не си го спомня, като твърди обаче, че казаното от него е в 

общи линии вярно. Попитан дали говори тези неща по нечия заръка, за пари, от 

                                                        
1 ACV, Ac 29, p. 29-43. – Cf. M. Ostorero, „Folâtrer avec les démons“. Sabbat et chasse aux sorciers 
à Vevey, Lausanne 1995, 236 – 257.  
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ненавист или от съчувствие, и т.н., той отговори, че не, ами го прави единствено 

заради истината. 

 На 15 март 1448 г., в петък, беше продължено разследването или 

инквизиторският процес, воден от брат Пиер от Олне, от ордена на 

проповедниците в Лозана, инквизитор на еретическата нечестивост в Лозана и 

Женева, както и в други градове и места, специален пратеник на 

Апостолическия престол, и от Леопард де Боско, наместник по този случай на 

Жорж от Салюс, граф и епископ на Лозана, срещу Катерина, съпругата на Томас 

Кика от Вьове, от диоцеза Лозана, заподозряна в престъпна ерес и обвинена от 

мнозина от нейните съучастници еретици, които по време на техния процес я 

обвиниха и продължаваха да я обвиняват чак до смъртта си. 

 На първо място, в споменатия ден Катерина беше доведена на площада 

на замъка Ла Тур-дьо-Пейл и представена на инквизитора и наместника. 

Подканена от тях и уговорена с тържествени увещания и напомняния да 

признае истината относно сторените от нея еретически деяния, тя беше 

разпитана по следния начин. 

 Първоначално, запитана дали знае, че е обвинена в ерес от добри и 

достойни християни, тя отвърна и призна с готовност, че е била обвинявана в 

това престъпление и че това многократно й е било натяквано от различни лица. 

 Сетне, запитана откога е обвинявана, тя каза и отговори, че това е от 

датата на смъртта на Сибил, която била изгорена във Вьове и която поставила 

началото на обвиненията срещу нея. 

 Сетне, запитана дали знае, защо въпросната Сибил я е обвинила по онова 

време, тя каза и отговори, че това е, защото Сибил била говорила с нея; и 

добави, че Сибил, изгорена заради престъплението ерес, я подучила да даде на 

мъжа си три капки от собствената си кръв, което тя и сторила, за да я заобича 

мъжът й, още повече, че това няма да му е неприятно. 

 Сетне, запитана още дали знае да е била обвинена и за други еретически 

престъпления, тя каза и отговори, че не, но се закле над светото Евангелие, че на 

следващия ден ще каже цялата истина, всичко, което знае, и всичко, което е 

научила относно онова, което й се вменява. Тя поиска отлагане до следващия 

ден. 

 След това инквизиторът и наместникът многократно и боголюбиво 

подканиха разпитваната Катерина в името на вътрешностите на Иисуса Христа, 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


 
Процес срещу Катерина Кика 

3 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

загърбвайки всякаква мирска суета и отхвърляйки всякакъв човешки страх, да 

признае цялата чиста и гола истина относно сторените престъпления, в които е 

обвинена, обещавайки й, ако го стори, цялата милост на светата майка 

Църквата, като поискаха аз, заклет клирик и публичен имперски нотариус, да й 

дам подписан документ, засвидетелстващ това. Спомената Катерина смирено 

помоли двамата господа да й дадат отсрочка до следващия ден, за да размисли 

върху поставените й въпроси. 

 Господа съдиите определиха за разпит на Катерина следващия ден, 16 

март, в първия час. Присъстваха Пиер Рос, шатлен на Вьове, Антоан Бонжур, 

Жан Катио, Жан Брюне и Жан от Бершие, граждани на Ла Тур-дьо-Пейл, 

свидетели, и аз, нотариусът. 

 Същия ден от годината, в предписаните по-горе час и място, 

разследваната Катерина беше боголюбиво подканена от споменатия господин 

инквизитор в името на страстите на нашия Господ Иисус Христос да признае 

цялата истина. Въпросната разследвана Катерина каза и отговор и, че не е по  

никакъв начин опетнена с ерес и че никога няма да каже или признае друго. 

След тази подкана и нейния отговор, обръщайки внимание на лошата й слава и 

на обвиненията, повдигнати срещу нея от страна на други вече изгорени 

еретици, изтъкнатият мъж брат Пиер Рондинел от ордена на проповедниците, 

застъпник на вярата, нареди да се призоват нови свидетели и да се пристъпи към 

процедури, които да подкрепят обвинението. Когато тези неща бяха сторени и 

видяни, застъпникът на вярата поиска, позовавайки се на междинните 

резултати, обвинената да бъде разпитана лично и да бъде подложена на 

мъчения, докато от устата й бъде изтръгната истината. На основание на 

стореното и молбата на застъпника на вярата господин инквизиторът определи 

това да стане в събота, в деветия час, за да бъде разрешен този случай съгласно 

правото и разума. 

 На 16 март 1448 година, събота, по силата на това предписание 

споменатата разследвана Катерина беше представена пред господин 

инквизитора и пред наместника в горната зала на замъка, разположена до 

голямата зала. Господа съдиите за трети път и без да бързат я подканиха 

доброволно и веднага да признае истината. Обвиняемата Катерина отговори 

същото, каквото и преди това, казвайки: “Няма да кажа нищо повече от онова, 

което вече казах: правете с мен, каквото искате.” 
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 След този й отговор споменатият брат Пиер Рондинел, застъпник на 

вярата, забелязвайки упорството на Катерина, поиска от съдиите да наредят 

онова, за което бе молил и преди, а именно да се произнесе и изпълни междинна 

присъда срещу обвиняемата Катерина, казвайки и настоявайки да бъде сторено 

онова, което изисква правото, позовавайки се на разследването срещу 

въпросната обвиняема, както и на други процеси, в които тя е била обвинена от 

своите съдружници именно в престъпната ерес, за която е разследвана. 

 Споменатите господа инквицитори за пореден път подканиха 

боголюбиво Катерина да признае в името на страстите на нашия Господ Иисус 

Христос цялата истина относно сторените от нея еретични престъпления. 

Обвиняемата отговори пак същото като преди. Застъпникът на вярата поиска от 

господа съдиите да произнесат междинната присъда, както вече беше поискал. 

 Като чу искането на застъпника на вярата, Катерина не каза и не изрече 

нищо противно на казаното от нея преди, ами повтори: “Ето ме, правете каквото 

искате с мен, но няма да изтръгнете нищо друго.” 

 Споменатите господи съдии се посъветваха с книгите и с някои сведущи 

мъже и произнесоха следната междинна присъда: 

 В името Христово. Ние, инквизитор и наместник, подбудени в душата си 

от лошото ти име, обвиненията срещу теб, разследванията на застъпника на 

вярата, както и от някои други неща, решаваме, прогласяваме и отсъждаме чрез 

тази наша междинна присъда, щото ти, Катерина, да бъдеш разпитвана лично, 

докато изречеш истината със собствената си уста, без да се стига до смърт, 

проливане на кръв и членоувреждане, които изрично забраняваме. 

 След обявяването на присъдата обвиняемата не възрази, застъпникът на 

вярата потвърди същата тази присъда и поиска междинната присъда да бъде 

изпълнена. 

 След което обвиняемата Катерина беше завързана с въже и многократно 

издигана над земята, докато по нейна молба тя беше спусната, без да признае 

каквото и да било, а само каза: “Спуснете ме сега и аз ще размисля.” Тя беше 

отведена в стаята на кастелана, за да се сгрее на огъня и да си отдъхне, и 

оставена там. 

 Всичко това беше сторено в присъствието на брат Пиер Ансел от ордена 

на свети Франциск, Жерар Блан, юрисконсулта Пиер от Кюртий, Гийом от 

Лавини, приор на Семсал, магистър Бартоломей от Линерол, незаконородения 
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Жан от Блоне, Жак от Флюмин, Пиер  Рос, кастелан, Жан от Бер шие и Жан 

Брюне, свидетели. 

 На 17 март, неделята на Цветница, в шест часа сутринта споменатата 

Катерина прати Пиер Рос, кастелана на това място, да повика господин 

инквизитора, за да чуе той от Катерина за сторените от нея еретически 

престъпления. По молба на Пиер Рос и за да утеши разследваната, той се 

отправи към нея, придружен от Антоан Бонжур, брат Пиер Рондинел, Жан 

Шевалие и от мен, долуподписания нотариус. 

 В стаята, разположена край портите на замъка Ла Тур-дьо-Пейл, 

Катерина се обърна в присъствието на всички нас към инквизитора с думите: 

“Смилете се над мен, понеже наистина искам да изповядам всички сторени от 

мен еретически престъпления.” 

 Най-напред тя призна по своя воля, че преди около единадесет години, 

когато пристигнала от Сен Мартен във Вьове, тя срещнала една жена, наречена 

Сибил, която по-късно била изгорена. Тази Сибил казала на Катерина: “Трябва 

да ти се изповядам, а ти да се изповядаш на мен.” Обвиняемата отвърнала: “Не 

съм презвитер, няма да го направя.” Тогава Сибил поканила Катерина на вечеря 

у дома си. Катерина отишла и яла хубаво месо, ала не знае от какво е било то. 

 Тя призна също, че един понеделник между десет и единадесет часа 

някой си Пиер Флур, Жанет Авонса и Сибил Бланди Локи я отвели до една 

ливада, наречена “Жиламонската поляна”, собственост на Жан Гот. Там видели 

някаква лисица, наричана Рабиел. Когато съдиите я попитаха дали е знаела 

каква е тази лисица, тя отговори, че Сибил й казала да й окаже всякакви 

почести, тъй като тя е ръководителят на сборището2

 Призна още по своя воля, че следващият четвъртък тя се отправила към 

сборището на същата тази ливада, придружавана от споменатите по-горе лица; 

отдала почести на дявола, който имал вида на лисица, и го целунала по задника 

под опашката; като знак на почитание и вярност тя дала на дявола, наречен 

, но тя не вярвала тази 

лисица да е дяволът: и заяви, че тогава отказала да му отдаде почести. Запитана 

кои са били там, отвърна, че са присъствали споменатият Жан Гот и Жан 

Бовера, но увери, че не правили нищо, не пили и не яли, а само се уговорили да 

се срещнат на същото място в първия следващ четвъртък. 

                                                        
2 Употребяваната дума е “синагога”. 
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Рабиел, четири лозански денария, които положила върху един камък. След 

принесените му почести демонът Рабиел, нейният повелител, я принудил да се 

отрече от всемогъщия Бог, от присноблажената Дева Мария, от цялата небесна 

курия и от всички църковни тайнства. Катерина се отрекла от всичко и плюла на 

земята в знак на презрение към тези неща. 

 Тя каза още и призна, че на това сборище тя яла съвместно с други лица 

– без да познава всички тях – месо от малки деца с пресен чесън и добър хляб, и 

пили добро бяло и червено вино. 

 Попитана дали това се е случило през деня или през нощта, тя каза, че е 

станало нощем. Попитана как тогава са се виждали един друг, тя каза и призна 

по своя воля, че са се виждали благодарение на малки свещи, които излъчвали 

смътна светлина като вода, процеждаща се през тор, и че въпросните свещи 

приличали на кучешки изпражнения. 

 Попитана как е отишла на сборището, отвърна, че е отишла и се е 

върнала върху една малка бяла тояга, която й донесли Сибил, която сетне била 

изгорена, и някоя си Авонса от Вьове. 

 Освен това тя добави и изповяда, че повелителят й Рабиел имал 

множество рога на главата си; появявайки се в тази форма и придружен от 

други лисици на сборището, той наредил на разпитваната да не приема тялото 

Христово на Възкресение; а ако го приеме, да го донесе на сборището или поне 

да го даде за храна на кучетата. Катерина каза, че тя приела тялото Христово 

като другите християни и че не изпълнила онова, което нейният повелител и 

наредил. 

 Тя каза още и призна по своя воля, че повелителят й Рабиел обещал да й 

дава всеки месец по сто лозански солида. Запитана дали самият неин повелител 

й ги е донасял, отговори, че не, ами че това правил Жан Гот, а след като той бил 

изгорен, някакъв мъж на средна възраст, който идвал от Шател-Сен-Дьони. 

 Попитана за присъствалите лица, тя каза и призна по своя воля, че там са 

били Сибил, споменатата Авонса, съпругата на Анри от Платеа, Жолиа, 

дъщерята на Етиен дю Клошие, Жан Гот и онзи мъж на средна възраст от 

Шател-Сен-Дьони. 

 Пак тя добави и призна по своя воля, че един друг четвъртък тя се 

отправила към сборището, състояло се на ливадата на Пиер Турне от Отвил, 

където се намирали всички гореспоменати плюс Колет Розета от Брент. Там те 
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изяли една от дъщерите на Сибил, която самата Сибил била умъртвила и 

донесла на сборището; сготвил я Пиер  Флур , който бил готвач – а след него 

готвач бил Жак Дюрие от Блоне; след което я изяли с бял чесън. 

 Сетне призна и изповяда, че след като се нахранили, всички танцували, 

обкръжени от множество лисици и котки; един голям котарак с воняща уста 

имал ужасен вид, досущ на демон. След което се съвъкуплявали: най-напред 

плътски я познал ръководителят на сборището, а сетне се изредили другите 

мъже. 

 Попитана дали според нея дяволът е излял в нея семето си, както другите 

лица, тя отвърна, че не, но каза, че членът му бил невероятно студен, и допълни, 

че често е страдала от него. 

 Попитана колко пъти повелителят й се е сношавал плътски с нея и по 

какъв начин, тя каза и призна по своя воля, че това е станало около дванадесет 

пъти чрез содомия. Попитана за броя на мъжете, които са се съвъкуплявали с 

нея, тя каза, че понякога са били шестима, а понякога и повече, и че дяволът, 

когато бивал с нея, се държал като бесен.    

 След това тя изповяда по своя воля, че един друг път – през годината 

преди последния гроздобер – тя отишла в Сен-Мартен, където се състояло 

сборището и където те вдигнали такъв шум, че презвитерът излязъл и започнал 

да вика; това станало близо до отходните места. Присъствували, според 

казаното от нея, Жолиа, Антоан Брон, Пиер Мюние и спомената преди Жанет от 

Платеа. Не сторили нищо друго, но тя добави, че свиквали сборищата си два 

пъти седмично, в понеделник и четвъртък. 

 Прибави изцяло по своя воля, че друг път се отправила на сборището чак 

в гората на Ларбея, където пили и яли като на другите сборища и където видяла 

Пиер Мюние. Попитана в името на спасението на душата си дали той е еретик, 

тя отговори утвърдително; и добави по-късно, че го е виждала на подобни 

сбор ища около  осем пъти и че то й я е познал чр ез содомия, както и другите. 

Попитана къде точно е виждала Пиер, тя отвърна, че това е било на посочените 

места; след което не прибави нищо повече. 

 Присъстваха Антоан Бонжур, Жан Шевалие, брат Пиер Рондинел и аз, 

долуподписаният нотариус. 

 Следващия понеделник в първия час същата разследвана Катерина се яви 

пак на същото място пред споменатите господа, инквизитора и наместника. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


 
Процес срещу Катерина Кика 

8 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

Освен казаното дотук тя съобщи, че преди смъртта на Сибил отишла да се 

изповяда в Женева, но след това отново се включила в сборището. След това 

осъди всички признати от нея и записани тук неща; а когато й бяха повторно 

прочетени, тя се закле над Евангелието и потвърди за спасението на душата си, 

че всичко е вярно с изключение на обвинението й срещу Пиер Мюние, понеже, 

както каза, тя никога не го е виждала в някоя секта, а е вярно единствено, че я е 

познал плътски. 

 Попитана дали иска да прибави или отнеме нещо, каза, че не, и прие да 

бъде сложен край на разследването. Така същата Катерина и брат Пиер 

Рондинел се отказаха да продължават процеса и случая и поискаха от 

споменатите господа съдии да сторят същото. 

 Господа съдиите обявиха процеса за приключил и определиха страните 

да изслушат решението и окончателната присъда в деветия час на същия ден 

пред църквата на блажения Мартин във Вьове. 

 Този ден, в посочения час и на посоченото място, след главната проповед 

и след като Катерина потвърди пред народа законността на процеса срещу нея, 

действалите като трибунал споменати господа съдии произнесоха присъдата си 

по следния начин: 

 В името на светата и неделима Троица, амин.3

  

 

На изповедта и на отричането й от ереста присъстваха достойните мъже 

юрисконсулти Жерар Блан и Пиер от Кюртий, Антоан Бонжур, Жан от Бершие, 

кастеланът Пиер Рос, Жан Брюне и аз, долуподписаният нотариус. Датата е като 

горната. 

        Клод Бюритаз        

 

 

 

превод: Цочо Бояджиев      

                                                        
3 Окончателната присъда не е запазена. 
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