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T

eraz zaś jako insze stworzenia obojej płci i urodzaje ziemskie zarażają w sposobiech

sprawowania wielom rzeczom trzeba się przypatrzyć.
Strony ludzi przypatrzym się naprzód, jako moc rodzajną, abo sprawę małżeńską, żeby
ani białagłowa począć ani mężczyzna sprawy małżeńkiej odprawować mógł swymi czarami
psują. Powtóre, jako ta sprawa bywa podczas nakażona względem jednej białejgłowy, a
względem drugiej nic. Potrzecie, jako męski członek odejmują, jakoby go zgoła przy ciele nie
było. Poczwarte, jeśliby się co z rzeczy namienionych trafiło, rozeznać czy to się stało mocą
samego szatana, czy przez czarownice. Piąta, jako czarownice swą szatańską nauką ludzi
obojej płci w bestie odmieniają. Szósta, jako baby czarownice płód w żywocie macierzyńskim
rozmaitymi sposoby zabijają, abo gdy tego nie czynią, szatanom niemowiątka ofiarują. A żeby
się te rzeczy komu niepodobne nie widziały, niech czyta w łacińskim języku primum Tomum
Mallei maleficarum, gdzie się to dostatecznie wywodzi.
Tu tylko obiaśniając tamten diskurs przywodzą się sprawy, tak te którycheśmy sami
doświadczyli, jako i od drugich opisane, a to ku ohydzeniu tego bezbożnego odstępstwa. Co
bacznego każdego od błędu odwieść może, który rozumie o czarownicach i czarach, że na
świecie być nie mogą.
Naprzód tedy wiedzieć potrzeba, iż sześcią sposobów czarownice ludziom szkodzić mogą,
wyjąwszy sposoby, którymi insze stworzenie zarażają. Pierwszy sposób jest, gdy nieporządną
miłością mężczyznę ku białejgłowie, abo białągłowę ku mężczyźnie zapalają. Wtóry, gdy
nienawiść, abo zazdrość ku komu sprawują. Trzeci, którym ludzi czarują, żeby moc rodzajną
mężczyźnie ku białejgłowie, abo białagłowa ku mężczyźnie traciła: abo też inszymi sposobami
poronienie sprawują. Czwarty, gdy w członku, jakim człowiekowi szkodzą. Piąty, gdy o śmierć
przyprawują. Szósty, gdy do szaleństwa przywodzą. Przy czym przyznać musim, iż w każdym
inszym stworzeniu, wyjąwszy okręgi niebieskie, które dla przytomności Aniołów obracających
także dla powszechnego dobra świata wszystkiego od czar wolne są prawdziwe choroby czynić
mogą czarownice mocą szatana, która przechodzi wszelką moc przyrodzenia.
Nad to wiedzieć mamy, że we wszystkich sposobach czarowania szatani czarownic
zawsze uczą, żeby do swych czarów Sakramentów kościelnych, abo inszych rzeczy Panu Bogu
oddanych i poświęconych zażywały. Jako gdy obrazek woskowy pod przykrycie ołtarza na czas
kładą, abo nić przez święte krzyżmo przewłoczą, abo jakichkolwiek rzeczy święconych
dostawają. Co czynią dla trzech wysszej mianowanych przyczyn, przy opisaniu dlaczegoby
szatan dni święte nabarziej gwałcić usiłował.
Iż tedy Sakramenta kościelne gwałcą, do czarów ich zażywając: przykład ten pokazuje,
świeżo przez nas na Inquistiej doświadczony. Jest miasto, którego dla pewnych przyczyn nie
wymieniamy, w którym czarownica ciało Pańskie przyjąwszy, trochę się zprędka nachyliła jako
więc pospolicie białegłowy zwykły czynić, i podwiką usta zatkawszy w chusteczkę ciało pańskie
wyłożyła i zawiwszy w garniec gdzie żaba była, z nauki szatańskiej wrzuciła, po tym w stajni
blisko gumna domu swego zakopała, przydawszy wiele inszych rzeczy do czarów należących.
Ale za sprawą łaski Boga wszechmogącego tak szkaradny uczynek wyjawił się. Nazajutrz
abowiem gdy robotnik jeden na robotę blisko onej stajni szedł, usłyszał głos jakoby dziecięcia
płaczącego i czym bliżej przystąpił aż do miejsca onego, gdzie garniec był zakopany, tym lepiej
on głos słyszał. I rozumiejąc tam być dziecię zakopane, szedł do urzędu, rzecz oną
opowiedział: który zesławszy sługi, znaleźli według jego powieści. Radę jednak uczyniwszy,
wykopać onego dziecięcia nie chcieli, ale różnie z daleka rozsadziwszy się strzegli, jeśliby tam
jaka białagłowa nie przystąpiła, bo nie rozumieli, żeby ciało Pańskie zakopane być miało. Stało
się tedy, że taż czarownica przyszła na ono miejsce, i garnca dobywszy (na co straż zdaleka
patrzała) płaszczem go okryła. Z którym garncem pojmana dana jest na męki, gdzie przyznała,
że ciało Pańskie w garniec z żabą zakryła, żeby w proch to obróciwszy według woli swojej,
ktoby tak w ludziach jako i w inszym stworzeniu mogła czynić. Naostatek trzeba wiedzieć, iż
czarownice przystępując do stołu Pańskiego, mają ten zwyczaj, że gdy mogą nieznacznie pod
język nie na wierzch Sakrament biorą dla' tej przyczyny, ile się rozumieć może, żeby lekarstwa
na odstępstwo wiary nigdy nie dostąpiły, ani przez spowiedź, ani przez przyjęcie Sakramentu.
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Powtóre, żeby tym łatwiej ciało Pańskie z ust mogły wyjąć dla swych przeklętych zabobonów,
ku więtszej obrazie Boga wszechmogącego. A przeto Plebani i inszy kapłani którzy ludziom
Sakrament rozdają, z wielką pilnością mają tego przestrzegać, żeby białegłowy Sakrament
przyjmowały odwinąwszy podwikę z przystojnym otworzeniem ust, i wyciągnięciem języka. W
czym im więtszą pilność kapłani czynią, tym więcej czarownic takim sposobem postrzegają.
Inszych rzeczy święconych do niezliczonych czarów zażywają, podczas jako się wysszej
powiedziało, obrazki woskowe, abo korzenia rozmaite pod przykrycie ołtarza kładą, które po
tym pod progiem zakopywają, żeby ten przechodząc dla którego czary włożono, uczarowany
był. Co wiela przykładów pokazałoby się, ale za pokazaniem więtszych czarów o mniejszych
niemasz wątpliwości.
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