
Титмар от Мерсебург 
Хроника I 11-13 

1 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

ТИТМАР ОТ МЕРСЕБУРГ 
 ХРОНИКА, I 11-131

 

 

 За да не би никой вярващ в Христа да се усъмни в бъдното възкресение на 

мъртвите, ами благочестиво да пожелае и усърдно да се стреми сам да достигне 

радостите на блаженото безсмъртие, ще ви разкажа за нещо, което се случило във 

възстановената след разрушаването й крепост Валслебен2

 12. По времето, когато бях се установил в Магдебург – както узнах от 

заслужаващи доверие свидетели –, нощните пазачи в църквата на търговците 

видели и чули нещо сходно на казаното и го съобщили на градските първенци. 

Намирали се в гробището и съзряли отдалеч горящи светилници, след което чули 

двамина да запяват псалома за подкана

 и за което научих от 

сигурно място. Призори, още по тъмно, презвитерът на тамошната църква се 

отправил, както обикновено, да отслужи утреня. Ала когато пристъпил в 

гробището, видял там голяма тълпа люде, които давали приношения на застанал до 

църковните двери свещеник. Най-напред замръзнал на място, сетне, защитавайки 

себе си с кръстния знак, се отправил, треперейки, към молителницата, пресичайки 

тълпата, без да разпознае никого от присъствуващите. Тогава една наскоро 

напуснала този свят жена, която той добре познавал, го попитала какво иска; и като 

научила защо е дошъл, тя отвърнала, че те самите вече са сторили всичко, но че 

нему самия не остава да живее дълго. По-късно той разказал всичко това на 

съседите си, и то се оказало истина. 
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1 Thietmar Merseburgensis, Chronicon, I 11-13, in: FSGA, t. 9, p. 14-18.  

, а мнозина да подхващат, както е редно, 

утринната възхвала; като се приближили обаче, не видели нищо повече. Когато на 

следващия ден съобщих това на внучката ми Бригита, която бе натоварена с 

пастирската грижа за манастира “Свети Лаврентий”, но по това време беше болна, 

това не я удиви ни най-малко и тя ми отвърна следното: “Епископ Балдерик, който 

цели осемдесет години или дори повече заемаше епископския престол в Утрехт, 

възстанови по същото време една отдавна разрушена църква в Девентер, преосвети 

я и я предаде на едного от своите презвитери. Когато един ден на разсъмване онзи 

влязъл в нея, видял мъртъвци да принасят в църквата и в гробището и чул техния 

запев. Той съобщил за това, разбира се, най-напред на епископа и чу било наредено 

2 Югозападно от Хавелберг. 
3 Пс. 95 
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да преспи в църквата, но следната нощ бил изхвърлен от мъртвите заедно с леглото, 

на което лежал. Ужасен от случилото се, той отново се оплакал на своя предстоятел. 

Той на свой ред му заповядал да продължи да пази църквата си, като се огради със 

свещени реликви и я напръска със светена вода. Следвайки нареждането на 

господаря си, той решил отново да преспи в църквата; само дето, измъчван от страх, 

лежал буден. И ето, те се появили в същия час, вдигнали го, поставили го срещу 

олтара, и го изгорили докато станал на пепел. Когато епископът научил за 

станалото, той наредил, воден от покаяние, тридневен пост за свое и това на душата 

на мъртвия спасение. Много неща, синко, бих могъл да ти кажа за тези неща, ако не 

ми пречеше собствената ми слабост. Както денят е за живите, така нощта е отдадена 

на покойниците. Смъртният обаче не бива, както напомня апостол Павел (Рим., 

12:3), да знае повече, отколкото му се полага. 

 13. Ала понеже двама или трима свидетели за дадено нещо са достатъчни 

(Второзак., 19:15; Мат., 18:16), описах някои събития от наши дни, та невярващият 

да се поучи от истинните слова на пророка, който свидетелствува: „….“ (Иезек., 

26:19), и още: „….“ (Иоан, 5:28). Всяко подобно нещо, видяно или чуто от живите, е 

необичайно, така че в много отношение подобаващо може да е следващото 

свидетелство, което донякъде сам съм в състояние да приведа, наистина по-скоро не 

от собствен опит, ами позовавайки се на достоверни свидетели. Бях в моето 

седалище Ротмерслебен, когато на осемнадесети декември по първи петли ярка 

светлина, излъчвана от църквата, изпълнила въздуха и се чул силен, наподобяващ 

грухтене звук. Брат ми Фридрих, моите придружители и останалите пребиваващи 

на това място видели светлината, а капеланът ми, който спеше до мен, чул звука. 

Когато на сутринта научих за това, попитах, дали и по-рано се е случвало нещо 

подобно, и стари люде ми казаха, че веднъж се е случило нещо такова, и същата 

тази година, както научих, смъртта застигнала прочутата госпожа Лиудгарда, от 

една страна моя внучка, от друга – моя снаха, сиреч близка роднина, което е от 

първостепенно значение при приятелството. За нея по-нататък ще разкажа по-

обстойно. Често на мен самия ми се е случвало нощем да чувам как се цепят дърва, 

а веднъж аз и моят спътник дочухме, докато останалите спяха, разговора на 

мъртъвци; тези два знака ми подсказваха, че на следващия ден някой ще умре. 

 

превод от латински: Цочо Бояджиев         
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