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УОЛТЪР МАП 
 ПРИДВОРНИ ПРАЗНОСЛОВИЯ1

 
 

I 11. За крал Херла 

 В двора ни беше разказвана само една подобна на нашата история, тази 

за Херла, крал на древните брити, който бил заговорен от друг един крал, 

приличен на джудже, понеже на височина не надхвърлял ръста на маймуна. 

Преданието гласи, че човечето било яхнало голяма коза и изглеждало така, 

както описват Пан, с пламтящо червено лице, огромна глава, дълга рижа брада, 

достигаща до покритите с петниста кафеникава кожа гърди, космат корем и 

нозе, израждащи се в кози копита. Джуджето казало: “Аз съм господар на много 

крале и князе, на безброен народ, който ме проводи като доброволен пратеник 

при теб. Ти не ме знаеш, това е така, ала аз бях възрадван от славното твое име, 

поставящо те по-горе от всички крале, и тъй като именно ти си най-добрият, пък 

сме и близки както по място, така и по кръв, смятам, че си достоен да украся с 

присъствието си като гост твоята сватба, когато кралят на франките ти даде 

дъщеря си. Това е вече решено, макар ти да не го знаеш, така че пратениците ще 

пристигнат още днес. Та нека се уговорим твърдо, че най-напред аз ще 

присъствувам на твоето бракосъчетание, а след година на същия ден ти ще 

дойдеш на моето.” Като казало това, то му обърнало гръб и се скрило от погледа 

му по-бързо от тигър. Кралят се върнал в дома си силно удивен, посрещнал 

пратениците и приел донесените от тях дарове. Когато заел мястото си на 

тържествената сватбена трапеза, джуджето се появило преди още да бъде 

поднесено първото блюдо с такова множество подобни нему същества, че 

всички места край масите били заети, че повечето хора се настанили не вътре, 

ами навън, в издигнатите по някое време от самите джуджета палатки. Извън 

палатките притичвали слуги със съдове, всеки от които бил изработен с 

неповторимо майсторство от един само скъпоценен камък. Те напълнили 

двореца и палатките с изработена от злато и бисери посуда и нито едно ястие не 

било поставено или поднесено в сребърни или дървени чинии. Където да ги 

повикали, те се озовавали на мига, сервираното било не от кралските или 

някакви други, ами от собствени техни провизии и принесеното от тях 
                                                        
1 Walter Map, De nugis curialium, ed. R. M. James, Oxford 1983. 
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задоволило напълно всички желания. Подготвеното от Херла останало 

недокоснато; слугите му седели със скръстени ръце, никой не ги викал и те 

нищо не сервирали. Наоколо пристъпвали джуджетата, следвани от всеобщата 

благодарност; сияещи сред останалите като ярки светилници с прелестта на 

одеждите и украшенията си, недотягащи никому нито с думи, нито с дела, нито 

с присъствието, нито с отсъствието си. Докато слугите си вършели работата, 

техният крал се обърнал към крал Херла със следните слова: “Преславни кралю, 

Бог ми е свидетел, че съгласно нашата уговорка дойдох на вашата сватба. Ако 

по ваша преценка има още нещо, за което искате да ме помолите, с готовност и 

точно ще го изпълня; ако пък няма, окажи ми без да отлагаш същата чест, 

когато те призова.” Като рекъл това, без да чака отговор бързо се оттеглил в 

палатката си и по първи петли отпътувал заедно с хората си. 

 Точно след година той отново се явил пр ед Хер ла и го подканил да 

изпълни обещанието си. Кралят се съгласил и като се снабдил с достатъчно 

неща, за да е в състояние да се отплати за стореното, последвал водача си. И 

тъй, свитата навлязла в някаква пещера, издълбана в една много висока канара, 

и след като известно време вървели в пълен мрак, видели светлина, която 

идвала не от слънцето или луната, ами от разположените наоколо множество 

светилници, достигнали домовете на джуджетата, достойни за описание с 

думите, с които Назон описва царството на Слънцето.2

                                                        
2 Ovidius, Met., II 1 sqq.  

 Сватбата била 

отпразнувана, Херла се отплатил достойно на джуджетата и когато получил 

позволение да си тръгне и поел, натоварен с дарове и надарен с коне, кучета, 

соколи и всичко необходимо за лов. Джуджето ги отвело до мястото, откъдето 

започвал мракът, и там подало в ръцете на краля едно малко ловджийско 

кученце, като го предупредило най-стро го, че нико й от свитата му не бива да 

слиза от коня си преди кученцето да е скочило на земята от неговите ръце. След 

което се сбогувало и се върнало назад. Не след дълго видяли слънчевата 

светлина и, встъпвайки в кралството си, Херла заговорил някакъв стар овчар, 

питайки го за новини относно кралицата, чието име споменал. Овчарят го 

погледнал учудено и рекъл: “Господарю, почти не разбирам езика ти, понеже 

съм саксонец, а ти си брит; не съм чувал името на тази кралица, ала съм чувал 

да се говори, че такова било името на някаква кралица на древните брити, 

съпруга на крал Херла, който, както гласи преданието, изчезнал заедно с 
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някакво джудже в ето тази канара и никога повече не се появил на земята. 

Саксонците вече от двеста години владеят това кралство, след като прогонили 

местните жители.” Кралят, който смятал, че е отсъствувал само три дни, бил 

потресен и едва се удържал на седлото. Някои от спътниците му обаче, 

забравяйки предупреждението на джуджето, скочили от конете си преди 

кученцето да бъде пуснато на земята, и тутакси се разпаднали в прах. Кралят, 

който проумял причината за това разпадане, забранил на останалите, 

угрозявайки ги със същата смърт, да докосват земята преди кученцето да стъпи 

на нея. А то никога повече не го сторило. 

 Преданието разказва, че въпросният крал Херла все още се носи в този 

вечен безумен бяг с войската си, без отдих и без покой. Мнозина твър дят, че 

често са виждали това войнство. Ала предната година, първата след 

коронацията на нашия крал Хенри, то, както твърдят, прекратило честите си 

посещения на кралството ни. Същата тази година конниците били видени от 

мнозина уелсци да потъват в река Уай в Херфорд. От този час призрачната 

кавалкада все едно прехвърлила върху нас своето скиталчество и намерила 

покой. 

 

II 11. За фантастичните видения 

 Едно друго не толкова чудо, ами знамение ни разказват уелсците. 

Гуестин Гуестинйог, казват те, живеел край езерото Брихейнйог, разпростиращо 

се в ширина от две мили. В продължение на три ясни лунни нощи виждал 

женски хороводи в засятото си с овес поле и ги проследил, докато всички се 

потопили във водите на езерото, а на четвъртата нощ уловил една от жените. 

Той разказвал още, че всяка нощ след като се били вече потопили той ги чувал 

да мърморят под водата и да казват: “Ако стори това и това, ще хване някоя от 

нас”. Така той научил от тях самите начина, по който да улови тази, която дала 

съгласието си и се омъжила за него, като първите слова, които отправила към 

съпруга си, били следните: “Ще ти служа с готовност и ще ти се подчинявам 

напълно до деня, в който ще пожелаеш да се отзовеш на виковете отвъд Лифни 

и ще ме удариш с юздата.” Лифни е река близо до езерото. Така и станало; след 

като му народила много деца, тя била ударена с юздата и когато той се върнал, я 

видял да бяга заедно с тях, последвал я и едва успял да задържи един от 
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синовете си, наречен Триунейн Вагелаук… <Следва разказ за съдбата и 

гибелта на Триунейн в сражение.> Преданието, че Триунейн бил спасен от 

майка си и още живее в споменатото от мен езеро, смятам за чиста лъжа, 

понеже подобно заблуждение не е трудно да бъде измислено за човек, който не 

е бил открит. 

 

II 12. Пак за такива видения 

 Подобна е историята за Еадрик Уайлд, сиреч Дивия, наречен така поради 

телесната на подвижност и приятността на думите и делата му, човек 

изключително честен, господар на Северен Лидбъри, който, връщайки се 

веднъж в късна доба от лов, като се лутал из горските шубраци чак до полунощ, 

без да е сигурен в пътя си, придружен само от едно момче, достигнал в самия 

край на леса до една обширна сграда, подобна на тези пивници, които 

англичаните имат във всеки свой диоцез и които на английски са наречени 

ghildhus; като се приближил, видял че вътре свети, надникнал и видял голям 

хоровод на множество благородни жени. Те били прекрасни на вид, облечени 

само с изящни ленени ризи, били по-едри и по-високи на ръст от нашите жени. 

Споменатият рицар забелязал една от тях, която превъзхождала останалите по 

лице и стан и която човек би предпочел пред всякакви кралски удоволствия. 

Танцуващите пристъпвали леко и движенията им били много приятни, до ушите 

достигали тихите звуци на изпълняваната от тях с плътни гласове тържествена 

песен, думите на която обаче били непонятни. Когато видял всичко това, 

рицарят бил ранен право в сърцето и едва съумявал да понесе разпалените в 

него от лъка на Купидон огньове; целият лумнал, бил обхванат от пламъци и 

треската на най-прекрасната чума, тази златна опасност, чу предяля смелост. 

Той бил чувал езическите измислици за нощните демонски фаланги и за 

смъртоносността им за виделите ги, за Диктина3

                                                        
3 Критска богиня на лова, аналогична на Артемида или Диана. 

 и отрядите на дриадите и 

ларите, бил поучаван, че боговете отмъщават на оскърбилите ги и наказват 

незабавно тези, дето са ги съзрели случайно, знаел, че те се държат настрана от 

людете, че обитават неизвестни тайнствени места, че недолюбват онези, които 

се опитват да ги изненадат и да се доберат до събранията им, та сетне да 

съобщят за тях на останалите, че много старателно се крият от погледите, които 
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биха могли да ги осквернят; и бил чувал примери за техните отмъщения и 

наказания; но тъй като Купидон ненапразно е изобразяван сляп, забравил 

всичко, не помислил, че става дума за илюзорна представа, не забелязал 

отмъстителя и се отправил към къщата, пристъпвайки слепешком, тъй като 

нямал светлина. Обиколил я, намерил вратата и влязъл, грабнал тази, която го 

била пленила, останалите тутакси се нахвърлили върху него, завързала се 

яростна битка, но не след дълго той съумял да се измъкне със свои и на 

придружителя си огромни усилия, наистина не съвсем невредим, ами със следи 

от женски нокти и зъби по нозете и бедрата си; отвел пленницата си и в 

продължение на три дена и три нощи се ползувал от нея, както си иска, без да 

успее да изтръгне дори дума от устата й; тя обаче не се съпротивлявала на 

любовните му желания. А на четвъртия ден проговорила и казала следното: 

“Здравей, скъпи мой, ти ще си здрав и ще се радваш на личен напредък и 

богатство дотогава, докато изречеш укорна дума било срещу сестрите ми, от 

които ме отвлече, било срещу мястото, от което идвам, срещу леса или нещо от 

него; от този ден щастието ще те изостави, аз ще те напусна, а ти ще търпиш 

постоянни загуби, предварвайки поради невъздържаността си деня на своята 

гибел.” Той обещавал и я уверявал по всякакъв начин, че ще е неотклонен и 

верен в любовта си. Така че призовал отблизо и далеч благородни люде и като 

се събрало огромно множество, тържествено свързал себе си с нея в брачен 

съюз. По това време на трона седял Уилям Незаконородения, който отскоро бил 

крал на Англия, който чул за случилото се и поискал да се увери и да узнае със 

сигурност, дали е било точно така. Той призовал двамата да дойдат заедно в 

Лондон и те отишли, придружени от много свидетели, които носели и 

свидетелствата на възпрепятствуваните да дойдат лично, като все пак най-

убедителното доказателство за случилото се била невижданата преди това и 

нечувана красота на жената, така че сред всеобщото удивление те били 

отпратени обратно у дома. Един път след много години Еадрик се завърнал от 

лов някъде към тр етия час на нощта, потър сил я и не я намер ил, по викал я и 

накарал да му я доведат, и понеже тя се забавила, й хвърлил гневен поглед и 

рекъл: “Сестрите ти ли те задържаха толкова дълго?”, а следващата му ругатня 

била отправена към въздуха, понеже щом били споменати сестрите й, тя 

изчезнала. Младият мъж тутакси съжалил за несдържаното си и гибулно 

избухване, тръгнал да дири мястото, от което я бил отвлякъл, но никакви сълзи 
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и никакви вайкания не му помогнали да го открие. Зовял я денем и нощем, но 

всичко се обръщало срещу му; понеже животът му протекъл в постоянно 

страдание до самата му смърт… 

 

II 13. Пак за такива видения 

 Думата “фантазъм” идва от “фантазия”, сиреч “преходно видение”; 

понеже виденията, предизвиквани понякога от демоните с Божие позволение, 

превинават било като навреждат на людете, било без да им навреждат, при 

което Господ, който всъщност ги предизвиква, ни предпазва, изоставя ни или 

позволява да бъдем изкушавани. Ала какво да кажем за онези случаи, когато 

подобни видения са трайни и продължават в непрекъсната последователност, 

като този с Алнод или този с британския рицар, който привеждам по-горе4

 

 и 

който разказва, че въпросният рицар погребал наистина мъртвата си жена, а 

сетне си я върнал, отвличайки я от тъкмо такъв хоровод, след което придобил 

синове и внуци от нея, потомството му продължава до ден днешен, неговите 

наследници са многобройни и всички те биват наричани “синовете на 

мъртвата”?…  

II 14. Пак за такива видения 

 Някакъв рицар придобил на любимата си добра и благородна жена 

първороден син, но още първата сутрин след раждането му намерил детето 

заклано в люлката, след година същото се случило и на второто, а след това и на 

третото, като някой все успявал да изиграе ловко него самия и застаналите на 

стража негови близки. Та той заедно със съпругата и цялото семейство 

предварили четвъртото раждане с пости и милостини, с молитви и много сълзи, 

и ко гато  се р одило мо мченцето, към тях се присъединили всички съседи, 

запалили огньове и светилници край люлката и вперили очи в новороденото. 

Тогава дошъл и някакъв поклонник, уморен, както се виждало, от дългия път, 

помолил за подслон в името Божие и бил приет с най-голямо смирение. Той 

застанал на стража заедно с тях; и ето, малко след полунощ, когато всички 

останали спели, а той единствен бил буден, забелязал изведнъж някаква 

                                                        
4 В раздел IV 8. 
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достопочтена госпожа да се приближава към люлката и да се нахвърля върху 

детето с цел да пререже гърлото му. Поклонникът скочил без да се бави, 

сграбчил я и я държал здраво, докато всички наставали и я обкръжили, след 

което я разпознали – отначало само някои, а след това всички, които заявили, че 

това е най-благородната дама в този град както по род, така и по нрав, богатство 

и чест; само че тя не издала името си и не отго вор ила на нито един от 

поставените й въпроси. Бащата и мнозина от присъствуващите сметнали за 

срамно задържането й и настоявали да я пусне; ала поклонникът постоянно 

повтарял, че това е демон, продължавал да я държи здраво, поставил върху 

лицето й знак за лошавината й с ключа от близката църква и наредил да му 

доведат онази жена, която смятали, че е тази пред тях. Довели я, докато той още 

държал тази, и тя се оказала подобна на задържаната, включително носела 

същия белег. Тогава поклонникът се обърнал към удивените и потресени от 

видяното люде с думите: “Тази, която доведохте, е – вярвам това – много добра 

и Бог я обича, ала с добрите си дела си е навлякла завистта на демоните, поради 

което този техен пратеник и изразител на гнева им е приел, доколкото му е било 

позволено, облика на добрата жена, за да стовари върху нея безчестието на 

собствената си вина. За да повярвате, вижте какво ще стори демонът, като го 

пусна.” И той излетял през прозореца с плач и гръмки вопли. 

 

II 15. Пак за такива видения 

 Какво да кажем за тези и за подобни на тях събития? Павел и Антоний, с 

право наричани отшелници, понеже се заселили в обширните горски дебри, 

дирейки в самотата си единствено Бога, не се познавали един друг, ала били 

подканени духовно единият да гостува на другия, а другият да го приеме като 

домакин; първият да бъде очакван, вторият – да го чака. Когато този поел по  

пътя, без да е съвсем сигурен, дали той е правилният, пред него пребягал 

кентавър, двойно същество, отпред човек, отзад кон; отшелникът го попитал за 

пътя, а той изцвилил, вместо да отговори с думи, и му показал посоката с ръка. 

Малко след това пред погледа му се появило друго същество с кози копита, 

космат корем, покрити с петниста кожа гърди, пламтящо лице, брадати скули и 

стърчащи рога; тези твари древните наричат Пан; понеже “пан” означава 

“всичко”, а те съчетават в себе си всички налични в света форми. Създанието му 
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посочило пътя с ясно произнесени слова, а като било запитано какво е, 

отговорило, че е един от прогонените заедно с Луцифер ангели, разпръснати из 

света всеки съобразно мярата на гордостта си. 

 

II 27. За едно чудо  

 Зная за едно голямо чудо, случило се в Уелс. Уйлям Лаудън, силен и 

доказано смел английски рицар, дошъл при Гийом Фолио, тогава епископ на 

Хер фор д, а сега на Ло ндон, и  му р екъл: “Господине, идвам за съвет пр и теб. 

Един уелски злосторник умря не както умират вярващите в моето село и четири 

дена по-късно започна да се явява всяка нощ в селото, да призовава един по 

един и поименно съселяните си, като призованите тутакси лягат болни и до три 

дена умират, така че вече са останали само малцина.” Удивеният епископ 

отвърнал: “Може би Господ е дал на злия ангел на тази погубена душа силата да 

действува чрез мъртвото тяло. Накарай да изровят трупа, да отсекат врата с 

лопатата, да напръскат добре мъртвия и гроба със светена вода и да го 

препогребат на друго място.” Това било сторено, ала въпреки това жителите 

продължили да бъдат тормозени по същия начин. Една нощ, когато били 

останали съвсем малко живи люде, привидението призовала самия Уйлям, 

произнасяйки три пъти името му. А той, който бил достатъчно сърцат и 

безстрашен, пък и знаел за какво става дума, изскочил с изваден меч и подгонил 

лягащия демон чак до гроба му, и когато този скочил в ямата, и отсякъл главата 

му. От този час заразата престанала и привидението не навреждало повече нито 

на самия Уйлям, нито на кого то и да било другиго . Аз зная, че всичко това е 

истина, ала не ми е известна причината. 

 

II 28. Едно друго чудо 

 Зная и че по времето на Роджър, епископ на Уорчестър, някакъв човек, за 

когото разказват, че умрял не както умират вярващите, и в продължение на 

месец, че и повече нощем, ала понякога и денем, бродел загърнат в савана си, 

докато не бил обкръжен от населението на околността в една овощна градина и 

бил изложен пред погледа на всички в продължение, както казват, на три дена. 

Зная също, че въпросният Роджър наредил да бъде поставен кръст на гроба на 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Уолтър Мап 
Придворни Празнословия 

9 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 

нещастника и да го доведат, ала когато онзи се приближил до гроба, следван от 

тълпата, и забелязал, изглежда, кръста, дръпнал се назад и побягнал в друга 

посока; след което обаче мъдро решили да махнат кръста, покойникът влязъл в 

гроба, земята се затворила след него, поставили кръста и той повече не се 

появил. 

 

IV 8. Пак за фантастични видения 

 Понеже стана дума за мъртвите, по отношение на които не е възможно да 

съдим със сигурност, един бретонски рицар, който загубил жена си и дълга 

оплаквал смъртта й, я открил една нощ сред голяма тълпа жени в една долина 

сред обширната пустош. Учудил се, ала се и уплашил, и когато видял жива 

отново онази, която бил погребал, не повярвал на очите си и се усъмнил, че това 

е дело на феи. Решил да я грабне, смятайки, че ако вижда правилно, 

отвличането наистина ще я зарадва, а ако е заблуден от лъжливо видение, никой 

няма да го обвини, че се е отказал да го стори от страх. И тъй, той я грабнал и 

дълги години се развал на съжителството си с нея, съжителство тъй приятно и 

живо, както преди; и тя му родила деца, чиито наследници днес са многобройни 

и носят названието „синовете на мъртвата“. Това би изглеждало невероятно и 

необичайно нарушаване на природния закон, ако нямаше сигурни доказателства 

за неговата истинност. 

 

IV 9. И пак за видения 

 Зъбатият Хено5

                                                        
5 По всяка вероятност става дума за норманския барон Хамо, който повел бунтовниците срещу 
Вилхелм Завоевателя през 1047 г. и паднал в битката при Вал-ес-дюн. 

, наречен така заради големите си зъби, открил една 

твърде красива девица по пладне в някаква тъмна гора близо до брега на 

Нормандия. Тя седяла сама, нагиздена в кралска коприна,  плачела беззвучно и 

примирено, била извънредно красива, а сълзите й я разкрасявали още повече. 

Младият мъж пламнал в огън. Той се дивял на това толкова скъпоценно и 

неохранявано съкровище, на тази паднала сякаш от небето звезда, страдаща от 

близостта на земята. Огледал се наоколо, тъй като се боял от скрита клопка, но 

като не установил такава, коленичил смирено пред нея и я заговорил 
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почтително: “Най-сладко и най-бляскаво украшение на този свят, независимо 

дали това пораждащо желания сияние на лицето ти е човешко или божеството е 

решило да покаже себе си на своите цемни почитатели разкрасено с цветове, 

облечено в светлина, аз се р адвам, а и ти би тр ябвало да се р адваш, че се е 

случило да седиш тук изцяло в моя власт; блазя ми, че именно аз съм избран да 

ти служа; слава и на теб, задето така предвидливо си решила да се установиш на 

това място, където ще бъдеш приета с най-голяма охота.” Тя отговорила с такъв 

невинен гълъбов глас, та ще речеш, че ангел говори с глас, който е в състояние 

да заблуди всеки ангел: “Мило цвете на младостта, възжелана светлина на 

човеците, тук попаднах не по собствено предварително решение, ами случайно. 

До този бряг ме доведе против волята ми кораб, тласкан от бурята, с който баща 

ми ме водеше за да бъда омъжена за френския крал; когато слязох на брега, 

придружена само от момичето до Вас (и наистина, там имаше някакво момиче), 

връхлетя силен вихър и моряците отплуваха под надути платна заедно с баща 

ми. Зная, че като забележат отсъствието ми, ще пристигнат у дома обляти в 

сълзи. При все това се боя да не бъда нападната или разкъсана от зли люде или 

вълци и затова съм готова да остана за известно време с теб, ако гарантираш 

невинността ми от твоя и на твоите хора страна; защото е по-безопасно и по-

спасително е да ти се доверя до завръщането на кораба.” Хено, който слушал 

внимателно и проумял, че желанията му ще се осъществят, с готовност обещал 

всичко, каквото се искало от него, с огромна радост в сърцето отвел у дома си 

откритото от него съкровище и оказал на двете жени всички възможни почести. 

Въвел в дома си и взел за жена онази благородна чума, възложил й да се грижи 

за майка му, а тя му народила прекрасни деца. Майка му често ходела на 

църква, жена му – още по-често; едната раздавала хляб на сираци, вдовици и 

просто на нуждаещи се, другата – още повече. За да стори в крайна сметка 

желаното от нея злотворство, тя вършела всичко необходимо пред хорските очи, 

само дето избягвала поръсването със светена вода и, позовавайки се на 

многолюдността или на някакво задължение, си тръгвала преди причастяването 

с Господнята плът и кръв. Майката на Хено забелязала това, справедливото й 

подозрение я разтревожило и, страхувайки се от най-ло шото, р ешила да я 

проследи изкусно и да види за какво става дума. Тя знаела, че в неделите 

младата жена влиза в църквата след поръсването със светена вода и се измъква 

преди причастяването, поради което пробила малка тайна дупка в стената на 
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стаята й и започнала скришом да я наблюдава. Една неделна сутрин, когато 

Хено излязъл, за да отиде на църква, майката видяла снаха си да влиза в едно 

корито и да се превръща от прекрасна жена в дракон; след известно време тя 

излязла от коритото, отправила се към една нова риза, която момичето държало 

разгърната, раздрала я на извънредно тънки ивици със зъбите си и отново 

приела предишната си форма, след което помогнала на слугинята да стори 

същото. Майката разказала на сина си какво е видяла. Той повикал един 

свещеник, който напръскал двете жени, без те да очакват това, със светена вода; 

онези мигом скочили, пробили покрива и със силни вопли напуснали толкова 

дълго обитаваното от тях жилище… От тази жена е останало многочислено 

поколение, живеещо и до ден днешен.               

 

 

превод от латински език: Цочо Бояджиев  
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