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РОБЪРТ ОТ ФЛАМБЪРОУ 
 ЗА СОДОМИТСКИЯ РАЗВРАТ1

 

 

Глава 3. За разпътството. 

1. За содомитския разврат. 

272. Жена, която използува някакво приспособление, с което да извършва 

нечестиви деяния било сама, било с друга, да се покайва две години. Ако 

монахиня развратничи с друга монахиня посредством някакъв уред, да се покайват 

седем години. Така трябва да се покайва и жена, която примесва семето на мъжа 

си с храната, за да усили любовта му. Който съгрешава с животни, трябва да се 

покайва десет, седем, три години или сто дни в зависимост от положението си. 

Развратничилият като содомитите, ако е слуга, да бъде бит с тояга и да се покайва 

две години; ако е свободен човек и е женен – десет години; ако е неженен – седем 

години; деца – сто дни. В случай, че има обичая да го върши: ако женен мирянин 

има обичая да го върши многократно, да се покайва петнадесет години; а ако е 

монах от някой орден, да бъде лишен от сана си и да се покайва като мирянин. 

Който развратничи с родния си брат, да се въздържа заради това толкова нечисто 

общение от всякакво месо или да се покайва петнадесет години; а ако е клирик, 

освен това трябва да бъде бичуван. За блудствуващите с деца постановяваме да не 

им се дава последно причастие. 

273. Относно онези, които са постъпвали или постъпват противно на разума, 

сиреч които са се сношавали с животни или мъже, ако въпросното престъпление е 

сторено от ненавършили двадесет години юноши, те трябва да прекарат в 

покаяние петнадесет години, след което отново ще са достойни за църковната 

общност; и като прекарат в нея пет години, може да им бъде давано причастие. 

Начинът им на живот по време на покаянието трябва обаче да бъде обсъден и 

тогава да последва милосърдното решение. Ако обаче са се придържали ненаситно 

към това престъпление, времето за покаянието им следва да бъде удължено. 

Изпадналите в този грях след двадесетата си година, както и женените, след 

петнадесет години покаяние може да бъдат приети в църковната общност; и  като 

прекарат в нея пет години, може да им бъде давано причастие. Ако по този начин 
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постъпват женени мъже, надхвърлили петдесетата си година, те трябва да получат 

едва в самия край на живота си благодатта на общението. 

274. Клирик или монах, който преследва малки деца и който бъде хванат да 

ги целува или да върши друго нечестиво деяние, трябва да бъде бичуван публично 

и да загуби тонзурата си; остриган, унизително заплюван в лицето, окован в 

железни вериги, той трябва да бъде затворен в тясна килия и само три дена в 

седмицата вечер да му бъде даван ечемичен хляб. След това трябва да прекара още 

шест месеца под надзора на някой по-възрастен духовник в изолиран двор, 

натоварен с ръчен труд и молитви, подложен на нощни бодърствувания и плачове, 

да се движи винаги под надзора на двама духовни братя и никога повече да не 

бъде допускан до частен разговор или съвет спрямо младите. 

Ако някой е съгрешил, сношавайки се с животни, той трябва да прекара 

петнадесет години в унижение пред църковните двери, след което, бидейки отново 

приет в църковната общност, да се покайва в продължение на още пет години, за 

да приеме след това благодатта на тайнството. Другите трябва да бъдат разпитани 

относно  начина му на живот по  вр еме на по каянието и по този начин да бъде 

придобито милосърдието на общността. Ако въпросния грях извърши по-

възрастен от двадесет години човек, който има жена, той трябва да бъде подложен 

на това унижение в продължение на двадесет и пет години, и след още пет години, 

прекарани в църковната общност, да приеме тайнството. Ако някой надхвърли 

обаче и тази мяра, той да приеме тайнството едва на смъртния си одър. 

275. Епископ, който развратничи против природата, да бъде лишен от сан и 

да се покайва дванадесет години. Презвитер или дякон, който развратничи против 

природата, да даде най-напред монашески обет, след което да бъде лишен от сан и 

се покайва пет години, молейки ежечасно за прошка и подлагайки се на строг пост 

всяка седмица с изключение на периода на Великденските пости. 

Мнозина, като виждат колко големи са споменатите престъпления, именно 

прелюбодейството, инцестът, развратът против природата, смятат, че всяко друго 

разпътство, което и наричат обикновено, не е грях или е незначителен такъв. Но 

колко голям е всеки такъв грях може да бъде видяно от приведените тук 

постановления на църковните авторитети. 

 

превод от латински език: Цочо Бояджиев 
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