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ЛЕЧЕБЕН СБОРНИК ОТ ПЕТНАСЕСЕТИ ВЕК1

 

 

23. За болка на очите. Който намаже очите с мляко от две жени, майка и 

дъщеря, ще облекчи болката на очите си. 

26. За зъбобол. Вземи корен от петолистник и го потопи добре в оцет или 

вино, и го задръж горещ, колкото можеш да го понесеш, за известно време в 

устата си. И той ще премахне болката. 

31. Пак за същото, и това е специално лекарство с доказано действие. 

Вземи зърна от бръшлян и ги накисни добре в оцет, след което задръж в устата 

си горещата течност докато изстине, а после я изплюй и поеми още. Повтори 

същото три или четири пъти и това ще те излекува със сигурност, тъй като това 

е основният лек за тази болка. 

34. Който иска да предпази зъбите си от болка, трябва да се въздържа от 

ядене на сладководна риба, тъй като тя лесно води до разваляне на зъбите. 

Освен това избягвай да ядеш студена храна след много гореща, както и гореща 

след студената, и не използувай сур ов лук или пр аз, както  и гледай да не 

повръщаш, ако е наложително, понеже това много наврежда на зъбите и лесно 

ги разваля, което пък причинява болката им. 

128. За ухапване от куче. Запечи чесън и лук в еднакво количество от 

всеки и ги смеси с мед; направи по този начин мазило, с което намажи 

ухапаното място и постави над него пластир от сварена слез. 

143. През месец януари е добре да се пие бяло вино, а от кръвопускане 

следва да се въздържаме. В този месец има седем опасни дни: първият, вторият, 

четвъртият, петият, десетият, петнадесетият и деветнадесетият. 

144. През месец февруари не яж каша със животинска мазнина, понеже тя 

е отровна. Пусни си кръв от китката, вената или палеца. Опасни са два дни, 

шестият и седмият; осмият също не е съвсем добър. Яж топли храни. 

145. През месец март яж смокини, грозде и други сладки храни. Не си 

пускай кръв от дясната ръка, от каквато и треска да искаш да се предпазиш през 

тази година. <Има четири опасни дни, десетият, дванадесетият, шестнадесетият 

и осемнадесетият.> 

                                                        
1 A Leechbook or Collectiоn of Medical Recipies of the Fftheenth Century, ed. W. D. Dawson, London 
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146. На единадесети април си пусни кръв от лявата ръка и през годината 

няма да загубиш зрението си. На трети април си пусни кръв и през тази година 

няма да имаш главоболие. Яж прясно месо и топли храни. <Има два опасни дни, 

шестият и единадесетият.> 

147. През месец май ставай рано, а също се храни и пий рано; и не спи 

следобед. Яж топли храни. Не яж животинска глава или крака, понеже мозъкът 

на животното се е стопил, костният мозък е изчерпан, а и всяка жива твар е 

изтощена и слаба през този месец. Има четири опасни дни, седмият, 

петнадесетият и двадесетият.2

148. През месец юни е добре всеки ден да пиеш много вода, докато 

постиш. Бира и храна поемай в умерено количество и яж салата и градински 

чай. Можеш да си пускаш кръв само при крайна нужда. Седем са много 

опасните дни. 

 Пусни си кръв в края на май, третия, петия или 

последния ден, от която ръка пожелаеш. И ще бъдеш защитен от всяко зло през 

цялата година. 

149. През месец юли се въздържай от жени, тъй като мозъкът започва да 

събира течности. И не си пускай кръв. Два са опасните дни, петнадесетият и 

деветнадесетият. 

150. През месец август не яж никакви слезести растения, нито зеле, както 

и не си пускай кръв. Два са опасните дни, деветнадесетият и двадесетият. 

151. През месец септември добри за ядене са всички зрели плодове, а е 

добре и да се пуска кръв. Защото който си пусне кръв на седемнадесетия ден, 

със сигурност през тази година няма да бъде застигнат от бяс или епилепсия.  

152. През месец октомври е добре да се пие шира, сиреч ново вино, както и 

при нужда да се пуска кръв. Опасен е един ден, шестият. 

153. През месец ноември вземи баня, понеже тогава се събира кръвта във 

вените на главата. Постави си няколко вендузи: вендузи е добре да се 

употребяват, за да бъдат раздвижени и ускорени течностите. Два са опасните 

дни, петнадесетият и двадесетият. 

1 5 4 . Пр ез месец декемвр и яж то пли хр ани и пр и нужда можеш да си 

пускаш кръв. Три са опасните дни, петнадесетият, шестнадесетият и 

                                                        
2 Текстът посочва само три дена. 
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осемнадесетият. Избягвай студените билки, понеже те са отровни и 

меланхолични. Който спазва този режим, може да е сигурен за здравето си.   

159. Бонбони. Вземи четвърт бистър мед, разтопи го на огъня и обери 

образувалата се пяна, като гледаш огънят да е слаб и тих, за да не почернее 

медът; кипни го, докато се втвърди и тогава можеш да го опиташ: капни капка 

върху студен поднос и той тутакси ще се втвърди. Когато това стане, поръси го 

отгоре с един фунт ръж, малко по малко, докато се сгъсти дотолкова, че да не 

можеш повече да го разбъркваш; остави го съвсем да изстине и когато изстине, 

стр ий го на пудр а и го пор ъси с други добр и пудр и по твоя воля. След което  

поръси с всички тези пудри една чиста и гладка дъска. Омеси тесто от брашно и 

билки; прибави семена от кориандър, анасон или копър; избери от трите едно по 

твое желание и постави в тестото толкова семе, колкото ти харесва; и го постави 

върху дъската със споменатата пудра. Омеси семената с пудрата с ръка и 

точилка, така че да се получат топчета с размера на грахово зърно или по-едри, 

колкото искаш. Такъв бонбон е твърде добър за флегмата и за гърдите. 

177. За мазоли на краката. Вземи негасена вар и стрий малко прах от нея, 

прибави черен сапун и смеси двете съставки, така че да се получи нещо твърдо; 

изрежи дълбоко мазола и го наложи с този мехлем, колкото е самият мазол, а не 

по-нашироко в никакъв случай, и лекът ще го разяде. Тогава вземи малко яйчен 

жълтък и мед, но повече да е жълтъкът, смеси ги и наложи; и сместа ще 

премахне напълно мазола. Тогава го намажи с мехлема. 

197. За суха кашлица. Вземи глава чесън, запечи го на огъня, обели го и го 

изяж с добър чист мед. 

234. За да зачене жената. Вземи пъстърва и я свари в козе мляко, и й дай да 

пие, когато тя предстои да се сношава със съпруга си. 

235. За същото. Честото ядене на праз също помага на жената да зачене 

лесно. 

261. За глухота. Вземи лайка, свари я в някакъв глинен съд, капни в ухото, 

което не чува, и измий самото ухо; повтаряй го в продължение на четири-пет 

дена и ще се оправи. 

263. За същото. Вземи в еднакви пропорции жлъчка от заек, ракия и 

женска кърма, смеси ги добре и капни в ухото. 

264. За същото. Вземи урина от малко дете и, още прясна, я капни в ухото. 

Потвърдено е. 
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270. Ср ещу махмур лук. Пий сок от пр аз и така ще избегнеш както  

пиянството, така и разврата. 

312. За измамни съновидения. Направи венец от бегония и го окачи на 

врата си, когато отиваш да спиш, така че да можеш да усещаш аромата му през 

цялата нощ, и това ще ти помогне. 

386. Семена трябва да се събират, когато са напълно зрели и влагата им 

отчасти се е изпарила. Цветовете трябва да се късат, когато отчасти са се 

разлистили, преди да са повехнали. Стъблата трябва да се събират докато са 

още влажни, преди да започнат да изтъняват. Корените трябва да се събират, 

когато листата са опадали. Плодовете трябва да се берат, когато са достигнали 

пълния си размер, преди да окапят, защото колкото по-тежки са плодовете и 

колкото са по-плътни, толкова са по-добри: а тези, които са се сплули и 

олекнали не бива да береш. По-добри са тези, които се берат в ясно време, 

нежели тези, които се берат при дъжд; и по-добри са билките, които се берат в 

полето, нежели тези, които растат в града и в градините. От тези в полето най-

добри са растящите на хълм; и общо взето полските билки са по-малки от тези в 

градовете. Немалко са билките, които се берат в точно определено време, 

понеже тогава имат сила, а ако бъдат брани в друго време, те нямат сила или 

въздействието им не е толкова добро. Някои помагат, когато и да ги събираш, а 

други са вредни, ако ги береш не навреме. 

441. Как да ти порасне коса. Кипни върбови листа в олио и намажи 

плешивината. 

446. Друга рецепта за възстановяване на опадала коса. Вземи кравешка тор 

и подметки от стари обуща и ги изпечи в запушен глинен съд, докато станат на 

прах; смеси праха с пресен мед и направи мазило, с което намажи главата си и 

постави отгоре кожена шапка, като повтаряш процедурата в продължение на 

девет дена. 

572. За проказа. Мляко и месо не подобава да се ядат едновременно; 

опасно е месото от змиорка, акула, писия, делфин, гъска, … и други 

водоплаващи птици, …, нечисто прасе, както и много черен пипер и чесън. 

597. За миришеща уста. Кипни мента в добър оцет и измий устата и 

венците си; след което ги натъркай със суха мента.  

609. За мигрена. Вземи половин крина ечемик, по шепа ранилист и 

върбинка, както и други билки, които са добри за глава: и след като бъдат добре 
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сварени заедно, извади ги, увий ги в кърпа и я постави върху болната глава, и 

болката трябва да премине. Проверено е. 

668. Всички студени билки следва да бъдат поставени в масло или олио и 

там трябва да зреят в продължение на четири или пет дена, след което да бъдат 

сварени и оставени да съхнат на слънце. 

845. За тези, които говорят насън. Вземи божо дръвче (катриника), стрий 

го, смеси сока с бяло вино или оцет и го дай на болния да го изпие преди лягане; 

и той ще престане да говори насън. 

847. За безсъние. Вземи семе от маруля и такова от целина и го стрий в 

хаванче; прибави яйчен белтък и превържи челото. И човекът ще спи. 

848. За същото. Вземи семе от мокриш, стрий го, смеси го с бяло вино и го 

дай на страдащия от безсъние да го изпие. 

849. За същото. Вземи стрита целина, блян и стрита мента, прибави олио 

или мас и намажи челото и слепоочията. 

851. За същото. Вземи семе от праз, стрий го  и прибави женско мляко и 

яйчен белтък; след което превържи слепоочията. И човекът ще спи. 

853. Как да накараме човек да спи цял ден. Вземи коча билка, кучешко 

грозде, дребна вишна, салата и бял мак, стрий ги в хаванче, извлечи сока, 

прибави бира и го дай на човека да го изпие. 

901. Как жена да направи гърдите си по-малки. Стрий семе от бучиниш с 

оцет и ги намажи. 

902. За същото. Смеси стрит тамян с оцет, намажи ги и те ще станат по-

малки. 

907. За изчистване и избелване на зъбите. Вземи корен от слез и натрий с 

него зъбите и небцето си. След това вземи парче груб плат и търкай с него 

зъбите. Ако веднъж месечно миеш устата си с вода или с вино, в което е 

кипната млечка, зъбите ти никога няма да изпадат. Добър лек е пачата трева, с 

която да се прави масаж на зъбите. 

909. Пак за жълти, развалени или миришещи зъби. Вземи градински чай и 

го стрий в хаванче, прибави доста сол и изготви малки топчета, които постави в 

печка и чакай да почернеят и изгорят. С тях натъркай добре зъбите си, така че 

развалата да бъде премахната и те отново да станат чисти и здрави. 

1019. Всички горчиви неща успокояват стомаха. Всички сладки неща го 

разхлабват. Печените неща са сухи. Всички сурови неща дразнят стомаха. 
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Който иска да бъде винаги здрав, не бива да приема в стомаха си твърде много, 

когато има охота за ядене, но когато няма особена нужда от това. И тогава той 

наистина ще е винаги здрав. 

1038. За разпознаването на урината на мъжа или жената. Ако е 

червеникава и съдържа пясък, това говори за заболяване на бъбреците; ако е 

белезникава и съдържа пясък, става дума за вид камък в пикочния мехур, а ако 

над нея се образува пласт от мазнина, човекът ще залинее. 

1043. Отличен лек срещу лудост или обзетост от зли духове. През нощта в 

средата на лятото, между полунощ и изгрев-слънце, набери най-свежите зелени 

орехови листа и същия ден между изгрева и залеза на слънцето дестилирай вода 

от тях в казанче между два легена. Пиенето на тази вода е полезно при 

въпросната болест. 

1044. Лек за чума. Вземи росен, орешец и очиболец в еднакво количество, 

стрий ги заедно, добави бира или вино и го изпий. 

1073. Има тридесет и два лоши дни в годината, без да се броят 

отбелязаните в календара. Ако човек се ожени в такъв ден, няма дълго да се 

радва на жена си. Който поеме на дълъг път, никога няма да се завърне или ще 

му се случи някакво нещастие. Който начене голямо дело, няма да го докара до 

край. А който си пусне кръв, скоро ще умре или никога няма да бъде напълно 

здрав.     

 

     

     


