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ЖАК ЛАКАРИЕР 
ЕВАНГЕЛИЯТА НА ХУРКИТЕ1

 

 

Първи ден. Тук започват главите от Евангелието за понеделник на 
дамата Изенгрин от Гле 

 

Шеста глава. 

 Ако една девойка иска да узнае името на бъдещия си съпруг, тя трябва да опъне 

пред вратата на дома си първата изпредена от нея през този ден нишка и да попита за 

името на първия мъж, който мине. Може да бъде сигурна, че името на този мъж ще 

бъде това на нейния съпруг. 

 Глоса. При тези думи една от помощниците на име Жефрин, жената на Синия 

Жеан, стана и каза, че е проверила това и че то й се е случило, проклинайки часа, в 

който срещнала такъв изгубил цвят и хубост мъж и тъй лош съпруг, който само спял. 

 

Седма глава 

 Когато една жена носи в себе си дете и иска да узнае дали е син или дъщеря, 

докато спи, без тя да забележи, трябва да се посипе главата й с пепел и после при 

разговор с нея да се внимава за първото име, което назове. Ако назове мъж, ще има син; 

ако назове жена, ще има дъщеря. 

 Глоса. „Точно това ми се случи, когато носех дъщеря си Разпуснатата Лиз – каза 

Гриел от Солие. – Много възрастната ми, прочута с не една изкусност леля ми каза, че е 

постъпила така.“ 

 

Девета глава. 

 На девойките за женене не трябва се позволява да ядат овча глава, нито гребен 

на петел, нито змийорка, за да не паднат по гръб от болестта на свети Вълк.2

Глоса. „Това със сигурност е много опасно – каза Рогатата Белот – тъй като 

майка ми е яла, аз имам три недостатъка, от които смятам, че никога не ще се отърва. 

  

                                                        
1 Съчинението е написано на пикардийски диалект и е публикувано в Брюж през 1480 г. 
2 ... паднат по гръб от болестта на свети Вълк. Болестта на свети Вълк означавала епилепсията, която, 
както знаем, поваля внезапно. Ала изразът повалям по гръб, който  ще бъде подет в пояснението на 
същата глава, означава тук правя любов и съответства на съвременния израз падам по гръб. 
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Първият е, че много често падам по гръб. Вторият е, че се удрям във всичко. А третият 

– че в най-скришното място на тялото ми расте нещо с формата на гребен на петел, от 

което много се срамувам. 

 

Дванадесета глава. 

 Казвам ви, вярно като Евангелието е това, че когато девствен млад мъж се ожени 

за девствена млада жена, тяхното първо дете обикновено се ражда лудо.  

Глоса. Тясната Берта каза по този повод, че това се случило някога с една от 

дъщерите й, която тя омъжила за семейния свинар, и тъй като той поискал да го научи 

какво да правят през първата брачна нощ, станало така, че първият им син се родил луд 

и клет младенец.  

 

Двадесета глава. 

Когато малките деца тичат из улиците на дървени кончета с копия в ръце или са 

преоблечени като войници, това е знак за скорошна война или за размирици в страната.  

Глоса. Перин Улулицата каза по този повод, че когато малките деца носят 

хоругви или бойни знамена и пеят по улиците, това е знак за скорошни мъртъвци. 

 

Двадесет и първа глава. 

Когато една жена иска със сигурност да узнае дали мъжът й има любовница, 

нека наблюдава дали пълнолунието настъпва, без той да се доближи до нея, защото в 

такъв случай подозрението й е основателно.3

          Глоса. “Това Евангелие е вярно – каза Прегърбената Мароа – защото вече повече 

от три луни мъжът ми Прегърбения Жан изобщо не ме зачита, а аз все още съм 

достатъчно жена за това.”  

 

 

Двадесет и шеста глава. 

В заключение, приятелки и съседки мои, за да сложа край на моите глави, ви 

казвам, че ако една жена се разболее от болестта на гърдите, тя трябва да поиска от 

своя мъж да й направи с естествения си инструмент три кръга около болестта и тогава 

несъмнено ще оздравее.  

                                                        
3 ... подозрението е основателно. Луната естествено играела важна роля в сексуалността и се считало, че 
пълнолунието увеличава притока на сперма и сексуалното желание. 
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Глоса. Сентим Смъртоизмамницата каза, че трябва да се направят три кръга в 

долната част на корема, точно под пояса. 

 

Втори ден. Продължение на Евангелията за вторник, съставени и 
прочетени от дамата Транселин от Крок в обичайните място и час 

 

Първа глава. 

 И така, добри ми приятелки и съседки, за да продължим приказките си от 

предишната вечер, ви моля да запазите тишина и ви казвам, че вярно като Евангелието 

е това, че ако една жена иска да бъде обичана от съпруга или приятеля си, трябва да му 

даде да яде котешка трева. Той така ще се влюби в нея, че не ще има покой, когато е 

край нея.  

Глоса. “Това е вярно – каза Хищната Бурге. – Точна така постъпих с моя съпруг 

и му напр авих салата. Но тъй като любо вта му пр одължи едва шест седмици, казвам 

също, че това често трябва да се подновява. 

 

Втора глава. 

 Казвам ви, че ако някой намери истинска мандрагора, нека я сложи да легне в 

белите си чаршафи и да й дава да яде и пие два пъти на ден, дори тя да не яде и да не 

пие. Той много ще забогатее за кратко време, без да разбере как4

Глоса. “Естествено – каза Лекомислената Жеан – тихомълком се твърди, че 

Алексус от Корне е забогатял по този начин.”  

.  

 

Трета глава. 

 Казвам ви за Евангелието, че ако заек пресече пътя на някой тръгнал да пътува, 

това е много лош знак. За да избегне всякаква угроза, той трябва три пъти да се върне 

там, откъдето е тръгнал, преди да продължи пътя си. Тогава ще бъде вън от опасност.  

Глоса. При тези думи Мари Феята стана и каза, че това е съвсем вярно, тъй като 

пастрокът й си счупил крака, падайки от коня, след като срещнал заек. Но ако се 

срещне вълк, елен или мечка, то това е добър знак.  
                                                        
4 ... за кратко време, без да разбере как. Mandegloire e едно от многобройните имена на мандрагората. 
Човекоподобният вид на нейния корен е породил множество обяснения за произхода, природата и 
свойствата й. Тук й се приписва най-вече свойството да обогатява притежателя си, при условие че той се 
грижи за нея като за човешко същество и дори като за кралица. Оттук и предпочитанието към фините и 
бели чаршафи (за предпочитане копринени), с които трябва да се завие. 
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Пета глава. 

 Съседки мои, за да сменим темата и да успокоим споровете, ви казвам за 

Евангелието, че ако една жена остави триножника или скарата на огъня, без да сложи в 

него пръчка или горяща главня, тя бързо ще остарее и лицето й ще се набръчка.  

Глоса. Една от предачките, наречена Пилат Дългоносата, каза, че ако човек си 

легне, без да е прибрал стола, на който се е събул, се излага на опасността да бъде яхнат 

от кошмара5

 

 през нощта.  

Шеста глава. 

 Ако стол или триножник се остави с краката нагоре през цялата нощ, Врагът ще 

яха къщата през цялото време.  

Глоса. Изоре Времепросителката каза, че според баба й на всеки крак е седнал 

жълт дявол, който не може да се махне.  

 

Седма глава. 

 Уверявам ви и казвам за Евангелието, че когато чавките или свраките грачат на 

една къща, това е знак за много лоши новини. Но ако врабчетата чуруликат или свият 

гнездо в нея, това е знак за щастие и за добър късмет.  

Глоса. Гертруд де Блез каза, че когато щъркел свие гнездото си на един комин, 

това е знак, че господарят на дома ще бъде богат и ще живее дълго.  

 

Осма глава. 

 Когато ви сърбят ушите, трябва да знаете, че е вярно като Евангелието, че ако ви 

сърби дясното ухо, това означава добри новини, а ако е лявото, то те ще бъдат лоши.  

Глоса. Изабел Петльовия-гребен каза по този повод, че когато ви сърби носът, 

това е знак, че ще се пие руйно вино.  

 

Девета глава. 

Когато грахът и празът къкрят в сваленото от огъня гърне, трябва да знаете, че в 

дома няма никаква вещица.  

                                                        
5 ... да бъде яхнат от кошмара. Първото значение на думата quauquemare означава кошмар. Но тук става 
въпрос за персонализиран кошмар, способен да се въплъти като инкуб или мъжки демон, или като сукуб 
или женски демон. Терминът quauquemare изглежда свойствен за Северна Франция и за Фландрия. 
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Глоса. Спретнатата Перет каза, че кошмарите се боят най-много от къкрещо 

извън огъня гърне.  

 

Десета глава. 

 Ала чуйте добре какво ви казвам: ако някой се страхува, че кошмарът ще дойде 

в леглото му нощем, тр ябва да сло жи дъбо в стол пр ед х убав огън, за да мо же, ако  

дойде, да седне на него и да не може да стане, преди да дойде денят. Това е изпитано.  

Глоса. Чевръстата Жантон каза, че веднъж забравила да го направи, но след като 

била обладана, попипала нещото и открила, че било космато и по-скоро с мек косъм.  

 

Четиринадесета глава. 

 Който няма пари в кесията си, трябва да се въздържа да гледа новолунието, в 

противен случай няма да има почти никакви пари, докато трае новолунието.  

Глоса. Робинет Черното гърло каза по този повод, че който види полумесеца с 

пълна кесия, трябва почтително да го поздрави и да му се поклони, и тогава той винаги 

ще умножава този лунен месец. 

 

Трети ден. Продължение на Евангелията на хурките, съставени в 
сряда от дамата Абонд от Фур   

 

Пета глава 

 Ако господарят или господарката на един дом са болни и врана грачи от комина 

или от покрива на къщата, това е голям знак, че той или тя ще умре от болестта си.  

Глоса. Чевръстата Мео каза по този повод, че когато грачи чавка, то това е знак, 

че пациентът ще оздравее.  

 

Единадесета глава. 

 Казвам ви за Евангелието, че ако някой иска да спечели на игра със зарове, 

когато играе, никога не трябва да сяда с гръб към луната, където и да се намира тя, нито 

да обръща лицето си към нея, защото иначе не ще може да излеза от играта, без да 

загуби.  

Глоса. Мишлет Мотичката каза по този повод, че ако някой иска да спечели на 

зарове денем, трябва на направи точно обратното и да обърне гръб на слънцето.  
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Дванадесета глава. 

 Казвам ви, съседки мои, че когато едно легло се застила с бели чаршафи, Божият 

ангел си почива там, докато в него се пръдне или се разсмърди.  

Глоса. Марион Пробий-дупката каза по този повод, че що м ангелът напусне 

леглото, вонящият дявол влиза в него, което често поражда голяма свада между мъжа и 

жената.  

 

Четиринадесета глава. 

 Онзи, който често благославя слънцето, луната и звездите, ще види благата си 

удвоени.  

Глоса. Чевръстата Жосин каза, че онзи, който поздравява когато си ляга 

прашната звезда6

 

, не ще изгуби нито едно от пиленцата си, които, напротив, ще се 

удвоят. 

Четвърти ден. Продължения на Евангелията, прочетени в 
четвъртък вечер от дамата Себил от Мар на обичайното място  

 

Трета глава. 

 Онзи, който познае плътски кръстницата на детето си, никога не ще отиде в рая 

според молитвите си, освен ако кръщелникът, неговото дете, не се покае по своя воля 

най-напред заради кръстницата си, а после и заради баща си.  

Глоса. Дивата Кристин каза, че ако някой се ожени за кръстницата на детето си, 

всеки път, когато се съешават плътски, на земята или в морето ще трещи или ще има 

буря. 

  

Четиринадесета глава. 

 Приятелки и съседки мои, когато отидете на усамотено място, пазете се да не си 

избършете задника с листа и никога не ще се разболеете от болестта на свети Вълк от 

Фьойлоа7

                                                        
6 Прашната звезда: Плеядата. 

: това е вярно като Евангелието.  

7 ... болестта на свети Вълк от Фьойлоа.  Видяхме, че болестта на свети Вълк е епилепсията. Тази на 
свети Вълк от Фьойлоа, която се характеризира с упорито парене и сърбеж, е болестта лупус 
еритематозус, която води името си именно от вълка. Тя се нарича медицински кожна туберкулоза. 
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Глоса. Късопетата Кал каза, че веднъж го направила, но не могла да понесе 

сърбежите от вътрешната страна на бедрата си: “Като че ли дяволът беше в тревата.”  

 

Двадесета глава. 

 Когато една жена стане нощем да пикае, преди да са пропели трети петли, и 

прекрачи съпруга си, трябва да знаете, че ако членът му е твърд, ще омекне завинаги, 

освен ако тя не се върне на мястото си, като мине оттам, откъдето го е прекрачила.  

Глоса. Прегърбената Мароа каза, че ако това се случи след първи петли, тя може 

да се върне откъдето си поиска без никакви щети. 

 

Двадесет и трета глава. 

 В заключение ви казвам, че е толкова вярно, колкото че сме тук, това, дето ако 

една жена иска съпругът или приятелят й да я обича много силно, тя трябва да пъхне в 

дясната си обувка орехов лист, откъснат в нощта на свети Иоан, докато бият камбаните 

на деветия час, и мъжът или приятелят й ще я обича изключително безотказно.  

 

Пети ден. Придължение на четвъртъчния ден в петък, съставено 
от дамата Гомберд Феята 

 

Първа глава. 

 И така, каза дамата Гомберд, нека оставим настана споровете и препирните и да 

започнем в чест на днешния ден, петък, да говорим за светото тайнство на брака: аз съм 

се омъжвала седем пъти, но ако все пак ми се случи да се омъжа за осми път по мое 

желание, отново охотно ще се реша на това. И за да бъда силно обичана от него, ще му 

дам да яде супа от набрани в Деветия час през нощта на свети Иоан треви, и тогава ще 

му бъде невъзможно да ме изостави заради друга, по-млада от мен.  

Глоса. Късопетата Белот каза по този повод, че ако една жена пъхне в ухото на 

съпруга си пера от скопен петел, който бил водил малки пиленца, косми от дясната 

лапа на кучето си или от върха на опашката на котката си, той ще остане завинаги 

влюбен в нея. 

 

                                                                                                                                                                             
Терминът лупус идва от това, че предизвикваните от нея дерматози напомнят раните от ухапванията на 
вълк. 
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Четвърта глава.  

Ако една жена иска съпругът й да обича силно всичките си деца, нека вземе 

урина от всички тях и да я смеси с хубава чиста вода, и в продължение на девет дни, без 

съпругът й да знае, да му дава да мие с нея ръцете и лицето си. Тогава той безотказно 

ще обикне много силно своите деца. 

 

Осемнадесета глава. 

Ако една жена спи със съпруга си и иска да има син, а не дъщеря, тя трябва да 

свие юмруците си, докато съпругът й върши естествената си работа, и тогава наистина 

ще има син.  

Глоса. Матрони от древността споменават, че ако се желае син, трябва да се 

направи сутрин, през деня, докато дъщеря се прави по вечерно време, през нощта. 

 

Шести ден. Продължение на петъчната вечер в събота 

 

Трета глава. 

 Ако имате непокорен съпруг, който никога не ви дава пари за вашите нужди, 

вземете първия възел от откъсната в нощта на свети Иоан, докато бият камбаните на 

деветия час, пшеничена сламка и го напъхайте в дупката на сандъчето на мястото на 

ключа: тогава сандъчето безотказно ще се отвори.  

 

Седма глава. 

 За да се излекуват продължителните трески, трябва да се напишат трите първи 

думи на Отче наш на лист от салвия и да се изядат в три последователни утрини: и 

треската ще премине.  

 

Петнадесета глава. 

 Истина ви казвам, че ако искате да пиете всички видове вино, тогава сутрин 

трябва да закусвате с ябълка и да пиете глътка прясна вода: така със сигурност не ще се 

напиете през целия ден.  

Глоса. Преданата Жоли, дъщерята на Мизерника, каза по този повод, че баща й 

никога не се напивал от изпитото вино, защото винаги умолявал в просбите си свети 

Никола. 
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