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ПАПА ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИ 
 ДИАЛОЗИ ЗА ЧУДЕСАТА, IV 371

 

 

7. Преди три години, както знаеш, въпросният Стефан умря, покосен от онази 

чума, която опустоши безмилостно нашия град и по вр еме на която даже с 

телесните ни очи беше възможно да се видят идващите от небето и пронизващи 

тогова или оногова стрели. Един рицар от нашия град беше пронизан и така 

настъпи сетният му час. Той лежеше бездиханен, беше напуснал тялото си, ала 

скоро се върна и разказва какво му се е случило. 

  

8. Та той каза нещо, което и така беше известно на мнозина, а именно, че има 

някакъв мост, под която тече черна и мрачна река, над която се издигат 

непоносимо вонящи изпарения. Като преминал обаче по моста, пред него се 

разкрили приятни цъфтящи ливади, украсени с благоуханни цветя, по които 

можели да се забележат голям брой облечени в бели одежди люде. Сладостните 

миризми на това място били толкова силни, че сладкото благоухание засищало 

напълно разхождащите се там обитатели.  

 

9. Отделните обиталища на тамошните жители били изпълнени с ярка светлина. 

Там се издигал удивително прекрасен дом, изграден, както изглеждало, от 

златни тухли, ала чий бил този дом той така и не узнал. Някои от жилищата се 

намирали пък на самия бряг на спомената река, като разнасящата се откъм 

реката воня достигала до едни, а до други не достигала.  

 

10. Изпитанието с въпросния мост се състояло в това, че ако някой нечестивец 

поиска да го прекоси, той пада в мрачната и воняща река, докато праведниците, 

които в нищо не са се провинили, достигат до приятните места без никакъв риск 

и свободно. 

 

11. Рицарят изповяда, че видял там Петър, ръководителя на църковното ни 

семейство, който умря преди четири години; той бил овесен надолу с главата в 

онези страховити места, окован и стегнат в тежки железа. Когато попитал защо 
                                                        
1 Gregorius Magnus papa, Dialogi miraculorum, ed. U. Moricca, Roma 1924. 
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е това, той, както твърди, чул същото, което и ние, дето познавахме този човек в 

църковния дом, си припомнихме, знаейки неговите постъпки. Било му казано 

следното: “Той търпи тези мъки, понеже когато му нареждаха да накаже някого, 

той нанасяше ударите по-скоро от жестокост, нежели от послушание.” Че това 

беше точно така е известно на всеки, който го познаваше. 

 

12. Пак там, разказва той, видял и някакъв чуждестранен презвитер, който, като 

се доближил до споменатия мост, преминал през него с такава увереност, с 

каквато чистота е живял и тук. На същия мост, свидетелствува той, разпознал и 

Стефан, за когото стана дума по-горе. Когато поискал да премине по моста, 

кракът му се хлъзнал, тялото му се надвесило наполовина над бездната  и 

няколко страховити мъже, изплували от реката, го уловили за нозете и го 

затеглили надолу, ала неколцина облечени в бяло много красиви мъже го 

задърпали за ръцете нагоре. По време на тази борба, докато добрите духове го 

теглели нагоре, а злите – надолу, онзи, който видял това, се върнал в тялото си и 

не знае какво е станало по-нататък.  

 

 

 

превод от латински език: Цочо Бояджиев 
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