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традиЦионална медиЦина пирота и околине

апстракт: Традиционална медицина користи колективно искуство и 
магијску праксу, болесника посматра и лечи као целину, а лековита сред-
ства тражи и налази око себе. Упркос великим ограничењима она је успе-
вала да кроз векове и миленијуме штити здравље становништва. У њеном 
искуству вероватно се може наћи много тога што ће моћи да исправи и 
допуни савремену медицину. Традиционалну народну медицину пирот-
ског краја и суседних области истраживао сам у периоду 1965–2007. го-
дине. То је период велике миграције сеоског становништва у градове, по-
готово после 1970. године, тако да су села, највише она која су далеко од 
комуникација, готово сасвим опустела. У оквиру тога простора највише 
сам истраживао Стару планину и предност давао оним селима која су дуго 
била изван комуникација па су најмање примала утицаје са стране кроз 
векове и у новије време. У уводном делу, низањем забележених примера, 
говорим о вредновању здравља, о васпитању за очување здравља, о односу 
према болести и болеснику и о народним лекарима. Затим говорим о сред-
ствима за лечење, о поступцима при лечењу и о магијској пракси као пара-
лелном лечењу. На крају дајем називе болести, њихово лечење, а понегде и 
примере описа болести, а поредак појмова према азбучном редоследу сам 
применио свуда где је то било могуће како бих олакшао прегледност. 

кључне речи: самопомоћ, хитност, пољуљана нада, магија речи

увод

Здравље је срећа. људи из народа се поносе здрављем; оно се ужива, 
ако га има, чак и у патњи и беди, и основа је и за личну и за породичну срећу 
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(Ја1 сам билá2 здрáва ко чéлик. ДГу.3 Нúкад се несьм54 изгорúла. Ни мýж 
ми се нúкад нéје огрéбал или посéкал. Сећúру какó однесе, текá донесé. БЧ, 
Брц. Мúка Бóтин, гáзда, рáзуман човéк, какó се облечé ýјутро текá је и до 
ýвечер. Тóпло, лáдно, увек úсто. Па кáже: Ви се опљéштите голé и мóра да 
ви болú! ДБћ. Не умúра ми се, жúви ми се. И веч замúшљам: свáко мóра 
да ýмре, па и ја. Несьм врзана у бьшчý за смрт. Осéћам се да сам здрáва и 
чúста женá, не сáмо по педантéрију, нéго што су билé мојé менструáције 
тáчно трúјес дьна плус чéтри, све догóд сам имáла. Здрáва менструáција, 
и без óдлив се завршúла. Нúкад óдлив несьм имáла. Нúкад несьм имáла ни 
рáне, крáсте, чúреви. Iмам сáмо реýму. Гос. Здрáва сам ýвек билá. Сáмо 
сам оперисáла слéпо црéво, и са ме болú у клк. Спим у лáдно ýвек, а кýпем се 
свáку дрýгу или трéћу вéчер. Изв. Нејé ме млóго нúшта болéло у млáди дни, 
али пóсле свáкоје пропатú. Да ли ме лéкове чýвају, да ли ме Бог чýва?! Рг). 

Најчешће се чује пословица: Прво здрáвје па пóсле све. У добро органи-
зованим домаћинствима васпитање за здравље почиње од раног детињства 
уз игру и рад, у току одмора, у путу, уз огњиште и у свакој прилици. Саветује 
се неговање врлина и стицање добрих навика за рад, одмарање, спавање, 
јело и пиће; стицање хигијенских навика; љубав према ближњима и дру-
гима; умереност у свему; реалан однос према смрти; избегавање мржње, 
бриге, страха и дају се упутства за самопомоћ и помоћ другима при повреди 
и у болести. У таквим домаћинствима обликује се здрава и зрела личност, 
способна да води рачуна о себи и о другима. Ипак, већина становништва 
није много марила за хигијену и није стицала довољно добро здравствено 
васпитање, па је увек било глиста, вашака, бува, шуге; запуштених рана и 
прелома; брзих смрти од лако излечивих повреда и болести, и честих за-
раза. Нарочито је уочљива хигијенска запуштеност великих сточарских 
домаћинстава у сточарским селима. Ево неколико примера који говоре о 
хигијенским навикама становништва: Запирáње, кад постúгнем. Нúкад ми 
нúшта лóше нéје билó. В. П. 1929, Изв. Зúми, док смо биле мáлечће, мáти 
ни је купáла на две нéдеље, и тьг се преоблчéмо. А лéти се кýпемо у рекýту, 
па ако је лáдно чéкамо да стáне тóпло, па се тьг кýпемо и преоблáчимо. 
Мáјћа ни је волéла да смо чúсте, кадá смо билé девојчетúја, па кáже: – Áјде, 
просúпете се на бáсамацити, лько да спúте, да ви штрóката не једé! Док 
сам билá мáлечка, мáти ме голý скрóз масúра. Кад сам одрáсла, вúше мáјка 
нéје смејáла ни колéно да ми вúди. Дéда ми је бил млóго богáт, могьл је и 
Тúјабару у Пúрот да кýпи, али гледáло се да се рабóти а на здрáвје се нéје 

1 Примери су дати у дијалекту и акцентовани су. Због уштеде у простору нисам дао 
тумачење непознатих речи, које иначе објашњава сам контекст.

2 Акценат је респираторни и означено је само његово место. А полуглас (ь), и гласови р и 
л, када су под акцентом, маснији су.

3 Подаци о казивачу уз дати пример, због економичнијег коришћења простора, најчешће 
су сведени на симбол којим је означено место његовог рођења. В. Подаци о казивачима по 
општинама и селима.

4 Полуглас је означен са ь.
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гледáло. Гос. Несмó се купáли. м, 1921, Дој. Просечéм зúми лед сас сећúрче и 
пéрем дирéкно у рекýту. Однесéм мáлко жéшку вóду да си, с врéме на врéме, 
позгрéјем рућéте. Али онó пóстрашно када су у лáдну па у жéшку вóду. Из-
врнемо панталóнете наóпако и измýвамо и у рекýту, водáта да однесé што 
је нéчисто. ТД. 

Повреда, болест и смрт примају се различито. Они који су верни архаич-
ном начину мишљења примају их као последицу проклетства, или као суд-
бину, или као божју вољу, па мало што предузимају. А практичнија већина 
чини све што може да спасе болесника. Ево примера: Бáба у Берúловци, рак 
на нос је имала, и нéје тéла да га оперúше. Текá је умрéла. Брц. Главá ме 
заболé оди лóше! – Тéбе нúкада главá не болú, сáмо си текá кáжеш?! Јал. 
Ја стојúм у ред у бóлницу, а до мéне седý две жéне, чéкају и прúчају си. И 
једнá че кáже на другýту: – Млóго нáрод помрé! А другáта че речé: – Млóго, 
млóго! Доóди и нам ред на бандéре да се кáчимо! Па пóсле рéче: – Обрни се 
полька, па поглéдај онýј бóлну женý у црнúну. Видé ли ђу? Знáјеш ли какьв ђу 
ýбав муж, црвéн, бркáт и голéм, довóдеше болњáву? Када год смо зáједно 
доодиле, ýвек смо ђи затичáле овáм. Онá бóлна, а он ђу довóди да ђу лéчи! – 
Знам! Знам! Какó да не знам?! – Е, на тýја болњáву женý је мýжат умрéл 
и са ђу је довéла чéрка при дóктура. Поглéде, млáда женá што је до њу у 
црнúну, тóва њој је чéрка. Бóлни болýју, црвенú путýју. Здрáвити мру, а ја и 
ти бóлне смо, још че си пожúвимо, не плашú се! Пир. Лек је за динáр, сáмо 
ако знáјеш којú је. Пир. Муж ми кáже: – Не плашú се, жéно, нек је товá за 
динáр, за тéбе че се двóји да úма. Здрáвје је прво, пóсле је све. Р. С. 1938, 
ТД. Њу са да вúдиш, че те вáне стрá. Онá се на свечý напрајúла. Зúмуска је 
зóрле жúва остáла. Зав. Сас зор смејáње. Бóлна сам. ТД. Тај ми је дéда изéл 
гóвна; нéје дал да ме лéче. Пн. Тéла да си смрт ствóри, па стлцáла стáкло 
на сúтно и испúла. Тéла да ýмре; нéје тéла да се лéчи од бóлку. Гос. Uпре ме 
бóлка и не мóгу да спим. ТД.

Од раног детињства сви чланови домаћинства се темељно васпитавају 
за самопомоћ у случају незгоде и за брзу и одговарајућу помоћ један другом. 
У случају незгоде свако жели да помогне и свако учини шта зна и уме. За-
тим неко у домаћинству, то је обично старија жена, преузима даљу бригу о 
болеснику на основу свога знања и искуства. У тежим случајевима тражи 
се у свом селу, или у неком даљем, помоћ видара, народних лекара, бáба и 
дéда. Народни лекари држе до свога угледа и труде се да помогну сваком 
невољнику. Неки од њих уживају велики углед, надалеко су познати и до 
њих долазе болесници и из удаљених крајева. Они траже наследнике уну-
тар породице и родбине, настојећи да свој занáт оставе свом потомству. А 
када то није могуће, наследнике бирају међу стабилним, заинтересованим и 
даровитим особама у ужем или ширем окружењу. Дешава се да се они који 
не познају традиционално лечење наметну наивнима сугестијом и обмана-
ма као зналци и покушавају да зараде на туђој муци. Таквих је данас више 
од правих народних лекара. Дајем примере који говоре о народним лекари-
ма: Солýнка Гóцина из Слáвињу је бајáла од кýчешћи сýгребје. ДСл. Мојá 
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бáба Мúка Стáнкова, на баштý ми мáјћа, бајáла је од стрá, од óчи и дрýго. 
Гос. Мúра Младéнова из Чинúглавци, муж њу је Љýба, млáда женá, бáје од 
масúљ. Женá из Гóрњу Паскашúју бајáла је од клúње. Стáнка Аџúјина из 
Чинúглавци, бáје од стрá и од завýшће. Чин. Слáва из Бéровицу бáје од стрá. 
Дáва од змијý погáнца или жáбу што је заглтáла. При. Једнá из Мазгóш 
знáјеше да лéчи крајнúци с нишáдор. ДДК. Јéвда од Тáскови из Покревенúк 
оперúше од крајнúци. Пок. Нúколић од Полицáјини из Градáшницу знáје какó 
се лéчи. Кр. Како у тóбош да удáриш, почéше да доóде при мýжа ми да 
ђи лéчи. А он научúл од баштý си из Голéми Суводóл да лéчи пýпак. НМл, 
Пир. Баба Јанúнка úмаше; побáцујеше жéне. ДДК. Лéпа Масалéјинска је 
побáцувала жéне, ама док не пóчне трéћи мéсец, и пóсле не. Побáцувала је 
с вретéно. Лéпа Шпúркова је побáцувала жéне с вретéно све док не пóчне 
трéћи мéсец и пóсле нéје смејáла, óпасно је. Гос. Жúка, женá из Мали 
Јовановац, порађáла је жéне. МЈ. Женá из Бабýшницу, лечúла је од бáбице, 
и помагáло је. При. Сéва Тáлинска је помагáла при пóрођај. При. 

средства за лечење

Лечи се оним што је у датој ситуацији при руци, а понешто се држи 
у кућној апотеци, за нé-дај Бóже. Део те апотеке су и биљке засађене у 
врту. Невољници траже лек свуда и у свакој прилици, па се укупно иску-
ство о лечењу и лековима веома брзо шири и користи. Средства за лечење у 
народној медицини поделио сам на људска, животињска, биљна, на остала 
органска, на неорганска и на њихове комбинације. 

људског порекла су мајчино млеко, мокраћа, сперма, менструална крв, 
маст из увета, слина, пљувачка и измет, као и влас косе. Мајчино млеко се 
користи при лечењу загађеног ока. Мокраћа има ширу употребу и најбоља је 
када је сопствена, али може да буде и од друге особе, младе и здраве. Дечја 
мокраћа је најбоља, и пожељно је да је, у неким случајевима, од мушког 
детета. Мокраћом могу да се квасе и згњечене лековите биљке, као што су 
серигуза и паламида, и може да се кваси прах гљиве пухаре и траве прáбице 
да би се појачало њихово лековито деловање. Мајка користи мокраћу своје 
бебе за лечење маститиса тако што кваси крпу у њој, па је затим држи уз 
оболелу дојку. Сперма се користи на целом старопланинском подручју као 
ефикасан лек против змијског уједа, као и за лечење рана које се не могу из-
лечити на други начин (жúва рáна). Менструална крв се користи искључиво 
у љубавној магији и сматра се да може озбиљно да угрози здравље човека. 
Маст из увета лечи ранице на уснама и користи се на целом подручју као 
ефикасан лек. Слина се ретко користи, обично за видање опекотина, посеко-
тина или убода. Пљувачка се користи само у случају рýсе, када се ижвакано 
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семе конопље испљује на лице болесника. Свеж човеков измет, пожељно је 
да је од саме особе, користио се, мада врло ретко, у лечењу опекотина, посе-
котина и огреботина, а код лечења чирева на кожи и ноктојéже користи се и 
данас. Влас косе се користи за везивање гнојних рана, брадавица и пупчане 
врпце код новорођенчета. 

Животињског порекла су масти, млеко и млечни производи, измет и 
друга бројна средства. Топла и свежа говеђа балега је увек при руци рата-
ру и сточару када се огребе, огули, посече или опече. Загрејана овчија и 
говеђа балега користе се у неким случајевима као облоге, коњском балегом 
се трезне пијанице и лечи реума, псећи измет користи се код справљања 
лека против заразне жутице, а прах псећег, кокошјег и мишјег измета при 
одвикавању пушача од пушења. У неким посебним случајевима користи се 
и зечја балега. Управо заклана, и још топла. распорена животиња, цела или 
њени делови, користи се у врло тешким случајевима. Премлаћена или угру-
вана особа, која има велике подливе, спасава се тако што се потпуно умота 
у крваве коже тек одраних оваца, јагњади или јаради, уз евентуални додатак 
сирћета, а кожа управо закланог зеца ставља се преко великог убоја који је 
само на једном делу тела. Управо распорено пиле ставља се преко змијског 
уједа, а у сличним случајевима користи се и распорена мачка. Восак пре-
носи топлоту, одржава жељену температуру и улази у састав разних мелема. 
Прополис и мед се користе обично за справљање мелема. Вуна са доста сере 
одржава стабилну температуру као облога и има лековито дејство, које се 
појачава ако јој се додаду кучина и беланце. У другим случајевима користи 
се и сува опрана вуна. Млеко и разноврсни млечни производи користе се до-
ста често при лечењу. Магареће млеко, а ређе и млеко кобиле, користе се као 
добра замена за мајчино млеко. (Некувано) козје млеко је одлично средство 
за опоравак ослабелих и за лечење туберкулозе и других тешких болести. 
Најчешће се користи кравље кувано млеко; у неким случајевима се користи 
некувано или хладно, а у другим топло и с нешто соли. Свако млеко, а наро-
чито кравље, добар је лек против тровања и против затвора. Кисело млеко је 
лек против опекотина од ватре или сунца и повољно делује код индигестије 
и других стомачних проблема. Код лечења маститиса користи се заједно с 
ракијом, а у другим случајевима комбинује се са семеном чичка или трсти-
ке, или с белим луком, наренданим пашканатом и сирћетом. Скрама преко 
млека (смéтана) користи се као лек у неколико случајева, а млад несољен 
сир, одмах по цеђењу и резању, користи се у много случајева. Парена сирна 
маса (ђобéк), која се добија при изради качкаваља, као и сам качкаваљ, кори-
сте се при заустављању пролива. Свежа и неслана сурутка је врло погодна 
за јачање организма, за излечење и за опоравак од бројних болести. С много 
мањим ефектом користи се и кувана сурутка. Свеже размућено јаје користи 
се само, или у комбинацији с ракијом и сирћетом, или и с кухињском соли 
и биљкама које лече опекотине. Оно улази и у бројне мелеме, а у једном 
случају улази и у смешу од блата или хладне воде, младог несољеног сира 
и прополиса. Печено јаје користи се само у једном или два случаја. У не-
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ким случајевима користи се беланце, најчешће у комбинацији са кухињском 
соли, а каткада још и са свињском масти и сирћетом, а жуманце се користи 
за прављење неких мелема. Од животињских масноћа највише се користи 
свињска маст најчешће чиста, али и испрана (у дéвет вóде), или препрже-
на, или у комбинацији, зависно од болести, са комовом ракијом, сирћетом, 
беланцем, кухињском соли, семеном биљака чичка или трстике, с исецка-
ним црним луком, или се додаје млеку. А користи се, мада ретко, и сало од 
свиње. Лој, најчешће козји или овчији, користи се врло често, најчешће код 
локалног загревања у случају назеба. Козји лој, који се сматра лековитијим 
од овчијег, може да се комбинује с исецканим празилуком или с воском. И 
овчији лој се комбинује с воском у одређеним случајевима. Сматра се да се 
лековито дејство лоја, једног или другог, појачава, ако се стави у плави кове-
рат па држи као облога уз груди. На високој цени су зечји лој, лој од јазавца 
и поготово медвеђи лој. У неким посебним случајевима користе се још и 
гушчија маст и маст од патке. Маслац, иначе високи концентрат млечне ма-
сти, користи се као лек, а помешан с воском користи се и за облоге. Користе 
се још: вода која се слије са ухваћене жабе, даждевњак, жучна кеса свиње, 
жучна кеса и жучни камен говечета, змијина кошуљица у води за купање 
детета, јеж, коњска и псећа длака, месо корњаче, младунци миша, печена 
сврака без главе, срце пса, струготине с кожног каиша, ујед пчеле, бубац 
кокошке, унутрашња опна бупца кокошке, као и свежи прах сагореле вуне, 
змијине кошуљице или кости. 

лековите биљке се највише користе.У етномедицини и етноветерини 
користи се преко 120 биљака. Тешко их је набројати све по имену, јер више 
нема великих травара; а њихови наследници могу да наброје само ограни-
чен број уз отежану идентификацију. Наводим само оне које су казивачи 
могли јасно да именују и повежу с болестима које оне лече: барски босиљак 
Mentha aquatica, бела врба Salix alba и S. nobilis (лишће, чај), бела рада 
Athemis nobilis (чај с упрженим шећером), бели багрем Robinia pseudoacacia 
(кора), бели лук Allium sativum (главица; одвара и облога од листова и љуспи 
главица), бели пелин Artemisia vulgaris (чај), бели слез Althaea officinalis 
(чај, облога), бибер (у облози, са сирћетом и ракијом), бљужд Tamus 
communis (одвара), боб (зрно), боквица Plantago major и Plantago lanceolata 
(свежа биљка; сува биљка, лист, семе; сок свеже биљке, као чај), бор Pinus 
silvestris (смола), боровница Vaccinium myrtilus (цела биљка, корен, плод, 
као одвара и као храна), босиљак Ocimym basilicum (чај), вријесак (брстúна 
травá) Saturea montana (одвара), брест Ulmus campestris (чај од лишћа; 
одвара од младих лиснатих гранчица), брусница Vaccinium vitis idaea (корен, 
одвара), бурјан Sambucus ebulus, ветрогон (бьцкóљ) Erynium campestre (одва-
ра), вилино сито Carlina acanthifolia, винова лоза Vitis vinifera (лист); воће 
(свеже и као кóмпот, против затвора), водопија Cicorium intybus, вучја јабука 
Aristolochia clematitis (стабло с лишћем, кува се), гавез Symphitus officinale 
(цела биљка), главница кукуруза, глог Crataegus oxyacantha (цвет, плод), де-
бела кока, дивљи ђурђевак Poligonatum vulgare, дивизма Verbascum thapsus 
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и V. phlomoides, дрен Cornus mas (плод), дуван Nicotiana tabacum (лишће, за 
инхалацију, пушење или облоге), дуд Morus nigra (користе се капљице са 
сирове гранчице, која се греје изнад ватре), дуња Cydonia vulgaris (лист, ку-
ван плод за јело, печен плод као облога), жалосна врба (одвара), жалфија 
Salvia officinalis (чај, лист као облога), зечји трн Ononis repens (одвара), 
змијино млеко (отомасúљ) Chelidonium majus (млечнобели сок из стабла; 
одвара; облога), зова Sambucus nigra (цвет за чај; камбијум за мелеме), зуба-
ча Cynodon dactilon (цела биљка, одвара), ивањско цвеће Galium verum и G. 
album, јаглика Primula veris (цвет, надземни део; корен за чај), јагорчевина 
Primula officinalis, јагода Fragaria vesca, јединáк кукурек Heleborus odorus 
(цвет, одвара), јела Abies albies (смола), јечам Hordeum vulgare (пржено зрно, 
припремљено као кафа), јоргован Syringa vulgaris (одвара од цвета, ређе од 
лишћа, а може и од корена), камилица Matricaria chamomila (цвет, чај), кан-
тарион (смúцаљћа) Hypericum perforatum (надземни део сиров или сув, или 
у зејтину одстајао 40 дана), кестен (истуцан плод с ракијом, облога), кафа 
Cofea arabica (плод), кестен Castanea sativa, кичица Erytherea centaurea (чај), 
ким Carum carvi, клека Juniprus communis (плод), козлац Arum maculatum, 
кокотац Artemia vulgaris, конопља Canabis sativa (семе), копитњак Asarum 
europeum (одвара), коприва Urtica dioca и U. urens, кромпир Solanum 
tuberosum (гомољ, исецкан ситно или на колутиће, као облога; куван гомољ 
се прогута), крушка Pyrus communis (кора; плод), кукуруз Zea mais (кувано 
зрневље; кукурузно брашно), купина Rubus ulmifolius и R. fructicosus (лист, 
зрео плод), купус Brassica oleracea (лист, као облога; кисео), лан Linium 
isitatissimum (семе), лејка Cucurbita lagenaria (вода која је одстајала у 
шупљини плода), леска Corylis avelana (кора), ливадско зеље Rumex sp. 
(одвара), липа Tilia europea, T. cordata и T. platyprilos (цвет, чај), лисичина 
Echinum vulgare (надземни део, сок свеже биљке; уситњена сува биљка пре-
ко ране), мајчина душица Thymus vulgris и Т. serpyllum (чај), матичњак 
Melissa officinalis (чај), мéка бáрска травá (надземни део, облога), 
мерúшљивац (одвара), морач Anethum foeniculum (надземни део, одвара); 
мртва копривалúсата Lamium album, L. maculatum и L. purpureum (надзем-
ни део, свеж или сув, одвара), навала Polystichum lonchitis; нана Mentha 
piperita, M. sylvestris, M. aquatica, M. spatica (чај); невен Calendula officinalis 
(цвет, укуван у свињској масти, облога; изгњечено лишће, облога), овас 
Avena sativa, овчарски босиљак Origanum vulgare, олеандер Nerium oleander 
(корен, одвара), оман Inula helenium, орах Juglans regia (зелени омотач пло-
да; одвара од младих лиснатих гранчица), орашчић (с чоколадом за кување 
и листом дуње, лечи пролив), орлови нокти Jonicera caprifolium, óтодовка 
Gentiana verna (надземни део, одвара, облога), змијино млеко (отомасúљ) 
Chelidonium majus, паламида Cirsium vulgare (свеж надземни део, облога), 
парáбица Lycoperdon bovista, паприка Capsicum annuum (туцана, љута), 
парадајз (свеж зрео плод), пасји језик Cynoglossum officinale, пелин Artemisia 
absinthium (надземни део, чај), першун Petroselium sativum(чај), петопрсни-
ца (петопрска, тврдьц) Potentilla argentea (одвара), пиревина Agropyrum 



140 ДРАГОљУБ ЗЛАТКОВИЋ

repens, подбел Tussilago farfara (лист,одвара или облога), подубица Teucrum 
chamaedrys (чај), прáбица травá (надземни део, облога), празилук Allium 
porrum (у топлој води и с додатком јабуковог сирћета, пије се), просо Panicum 
miliaceum (семе), пухара Lycoperdon bovista (прах сазреле гљиве), пшеница 
Triticum vulgare (мекиње у крпи, облога), равнеж жути Achilea clipeolata 
(чај), раставић Equisetum arvense (одвара), рен Cochlearia armoracia (ренди-
сани корен, може с медом), рогозина трава Tupha latifolia; салеп Orchis 
mascula, саморотка Lepidium perfoliatum (одвара), сапуњача Saponaria 
officinalis; серигуза (гóвњар, гóвањ, серýша) Salvia nemorosa, S. verticulata, 
S. pratensis (изгњечена свежа биљка или смрвљена сува биљка, с мокраћом 
или без ње), секирица Latyrus pratensis, сланопáџа крушка (кора, одвара), 
слатка папрат Polipodyum vulgare, слез Malva sylvestris и Malva neglecta 
Wallk, смоква Ficus carica (лист, чај), смрека Picea abies (плод, одвара), 
сомурáн травá, тврдьц (надземни део, одвара), страшник Acanthus longifolius 
Host, тиква Cucurbita pepo, торица Galium aparine (одвара), травá од 
жлтéницу (одвара), трава од киле Astragalus glycyphylos и Henriaria hirsuta 
(одвара; облога), трава од клинова Erodium cicutarium и Orchis morio, трњина 
Prunus spinosa (плод), троскот Cynodon dactylon, трстика (шевáр) Phragnites 
australis (део стабла са семењем, мáчка, меша се са свињском масти, па маже 
преко оболелог места), труд (гљива која расте на врби, кува се), хајдучка 
трава Achilea milefolium (чај; облога од свеже и згњечене биљке; смрвљена 
сува биљка преко ране), хоћунећу Capsella bursa pastoris (одвара), храст 
Quercus robur и Q. dalechampii (кишница из рупе на пању), целер Apium 
graveolens и A. dulce, цер Quercus cerris (млада лисната гранчица, одвара), 
црвена врба Salix helix и S. purpurea (лишће, чај), црвени глог Crataegus 
monodyna (плод; цвет), црвени кантарион Centaurium eritharaea, црна копри-
ва Ballota foetida (одвара), црни глог Crataegus Willd, црни лук Allium coepa 
(свежа исецкана главица; кувана главица; печена главица уз мало зејтина и 
шећера као облога), црни слез Malva silvestris (лист; одвара; облога), чеме-
рика Veratrum album и V. nigrum (лишће, уз евентуални додатак кухињске 
соли, одвара којом се кваси), чешљика Dipsacus fullonum (вода из пазуха 
листа), чичак Arctium lappa (реп) (одвара; широк лист намазан свињском 
масти, као облога), чобáнка Petasites albus, чубар Saturea hortensis (чај), 
чуваркућа Sempervivum tectorum (сок се капље у уво), шипак Rosa canina, 
шљива Prunus domestica (плод; џибра од плодова), шушкавац (шушњáр,. 
трóсак) Rhinanthus minor, штавeљ Rumex obtussifolius (семе, одвара). шум-
ска јагода Fragaria vesca. У ивањданском букету (светијовáновско цвéће), 
највише је ивањског цвећа Galium verum, али су у њему и све цветне биљке, 
укључујући и отровне, које берачице нађу успут, и око њива под пшеницом. 
Букету се приписује изузетна лековитост, а биљке из њега користе се код 
великог броја болести као облога, одвара или за димљење болесника. у врту 
се гаје бели пелин, бљушт (При), босиљак, змијино млеко, (отомасúљ, 
одотомасúљ), зова, липа, маточина, морач, нана (ђоз, џоџан, љута бомбон-
ка), невен, подубица, селен (селúн, селúм). А беру се и чувају за чајеве и 



141ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА ПИРОТА И ОКОЛИНЕ

лечење: бела и ситна хајдучка трава (мúшја óпаш, мúша óпаш, мúшји óпаш, 
мишћеина), бела и крупна хајдучка трава (бел равньц), жута хајдучка трава, 
(равнéж, равньц, рáван), бела мртва коприва (Дој), бели слез, боровница, 
брусница (црвéна бруснúца, броснúца), врба, гологуза, дивља нана, џурџúл, 
жута јаглика, ивањско цвеће, кантарион, кичица, кокóшчице, кукурек, лин-
цура, мајчина душица (бáбина душúца, душúчина), óтодовка, петлóвчичи, 
подлéшчек, подубица, пухара (попóво ýво, попóво мýдо, преáбица, праáбица, 
парáбица), роúљњаче, сéчено бúље, смрека (плод), тврдьц, травá од рак, 
трафúка, црвена јаглика, штавељ (штáвљак) (Гологýзу смо брáли и смо ју и 
чувáли за од прóлив. Кокóшчце úмају бел цвет. Онé су од нéшта лековúте 
Линцýра úма два жлтá цвéта, а одоздóле лúсје ко на черемúку.Брáли смо ју 
за лек. Отóдовка, и њу смо брáли. Од дéвет бóлести лéчи љýди. Петлóвчичи 
су лековúти. Iсто све како кокóшчце, и úсто на пóрас, али црвéн цвет. 
Лековúт је и подлéшчек од нéшто, и њéга смо брáли за лек. Бéремо смрикý, 
онá úма плавé бóбице, за од кáшљицу. Iма травá од рак. Лис ширóк и на-
зем лéгал, а по-рóзан цвет úма. Црвенá и жлтá јаглúка су лековúте. Џурџúл 
растé у гóру, али úма жлт цвет; брáли смо га за лек. Штáвљак, сéме од 
њéга, лéчи од прóлив, брáли смо га и чувáли. Јеленко Јовановић, 1930, Гос. За 
чај лúпа нáјчесто, па бьз, босúљак. Бáбина душúца је пóсле почéла да се 
корúсти, и нáна. Морáч смо турáли под јастьк, да нéшто не натúска човéка 
нóчу и да га не óка. И óн је за лек. Милица Јовановић, 1936, Гос. Брáли смо 
и црвéну бруснúцу; кóрен у је лек за од бубрéѕи5. Гос За лек сáдим љýту 
бомбóнку и нúшта дрýго. Селин, имáло је нéкада у градúнче. Гос. Љýта 
бонбóнка је за нáѕеб, за грло. ТД, Гос. Iма и бéла мртва копрúва за лек. Дој. 
Бел пелúн смо садúле и брáле. Брл, ВРж. Бьз и лúпа за чај; од дрýго га несмó 
правúли. И жлтý јаглúку смо брáли.Гос;. Брл, ВРж. Чај смо правúли сáмо од 
брусничáк, стáбло сас лúсје, црвенú плóдове што су му. И црне и црвéне 
бруснúце су за апетúт, али црне су вúше за апетúт; црвéне несьм по волела. 
Зорка Станишић, 1932, Дој. Цвет од нéвен смо сушúли и чувáли за лек. Брл, 
ВРж. Подýбица је почéла да се корúсти пóсле. Попóво ýво смо користúли да 
се запрáшује рáна с њéга. Пúли смо чáјеви од див џóџан, жлт равньц, бел 
равньц, лúпа и б6з. Кýћна апотéка: сéчено бúље, ајдýчка травá бéла, равньц, 
попóво ýво (да се запрáшују рáне), босúљак, б6з, цвет од нéвен, морáч, бел 
пелúн. Подýбица је почéла да се корúсти пóсле. За врбý не знáм. Равньц смо 
брали Милица Ранчић, 1925, Брл, ВРж. Лековúте трáве којé смо користúли: 
нáна, душúчина, кантарион. ДВу, ДРа. У градúнче смо садúли сéлим, нéвен, 
џóџан, босúљак за лек, а брáли смо мáјчину дýшицу и жлти равньц за чај. И 
брáли смо цвет од лúпу. Изв; Вој. Бела ајдучка травá; мúшји óпаш за рáне; 
сéме од штáвљак, за од прóлив, óбавезно за децá прéко зúму; од смóкву лис, 
за од прóлив, и гологýза, за од прóлив. БЧ; Брл, ВРж, Вој, Бс, ДД, Пк; Зс. 
Тврдьц је травá од прóлив: Пк. Жлти равньц смо брáли за чај. Вера Павловић, 
1929. Изв. Немóј да се úграте с кукурéг, че се истрýјете. Он је за од црвéни 

5 Дифтонг дз је означен са Ѕ.
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вéтар. БСц. Чај смо правúли од лúпу, нúшта дрýго. Милованка Величковић, 
193о, БЧ. Лишаúвац, прáви се чај од њéга и се пúје. Мож се посáди у градúнче 
и кудé óчеш, па се обéре с лúсје и сши се под сýшину, да нéје на слнце а да је 
на прóмају. Кр. Џóџан смо користúли за чај. Изв. Чајеви смо пúли од џóџан, 
са га кáжемо нáна, мáлко од лúпу и жлт равньц. А бьз, пóсле је почéло. Лоза 
Живковић, 1922, БЧ, Брц. Баба Стáна Пáнћина је брáла роúљњаче. Онó 
жлтó цьвтú, у средúну úма као кружé и као бóдерúце, и крв пýшта. А плавó 
што цьвтú, а скóро је úсто, трафúка га óкамо. Трафúка плавó цьвтú и 
исто је онáка ко роúљњаче, и лековúто је и онó, бéремо га. Дана Савов, 
1931, ДЈД). 

дани и периоди за бербу лековитих трава су Бúљани пéтак, Мáли 
спáсовдан, Спáсовдан, трећи дан Духова, Свети Јовáн Биљобéр, Голéма 
богорóдица, мéџи óбе Богорóдице, Мáла богорóдица, али се брало и када 
прилика дозволи (Стáна Пáнћина, вражалúца, у трáве је ишлá на Мáли 
Спáсовдан, на Свети Јовáн Буљубéр, на óбе Богорóдице, и мéџи óбе 
Богорóдице. На Свети Јовáн Биљобéр изгорú травá и он бéре бúље, текá се 
кáже. Јорда Николић, 1874, Чин, Вој. Трáве бéремо на Буљубéр какó úдемо 
по пут, па рéдом. Па бéремо свáку трáвку, којá цьвтú, не пробúрамо. И 
пóсле туј трáву исýшимо, па у рóнимо, стрљамо у у трúце и дáвамо у на 
стóку текá. Па се с теј трáве лéчи и нáрод и стóка. Преко лéто бéрем 
душúчину и бьз за чај, а кóрен од црвенý бруснúцу (за од бубрéѕи). Милица 
Најдановић, 1937, Гос. Меџу óбе Богорóдице и меџу óба Спáсовдана, и на 
први и на трéћи дьн на Свету трóјицу. Вражалúце бéру трáву лековúту. 
Дана Савов, 1931, ДЈД). Било је и травара (Мúка Вúдичћина из Мáли 
Суводóл, мојá свекрва, билá је траварца, биљарúца, и знáла од свáку бóлес 
трáвку. Онá је из Станичéње девóјћа. МСв. Пéрка од Вýчинци из Кáмик 
трáву је варúла од масúљ, од жúву рáну. При. Арсéн из Жељýшу и Милован 
Стáврић из Покревенúк су добрú траварé, дрýђи не знам. Онú чéсто бéру 
трáвће зáједно. А на Дрáгишу Јовáновића из Тéмску мáјка је билá травáрка. 
Пир. Момир Вучић из Добродóл, једнá главá, сто језúка, травáр је голéм. 
Пир). 

мелеми су од компонената органског порекла (восак, зејтин, свињска 
маст, жуманце, ендодерм зове, зелени омотач плода ораха пржен у зејтину, 
семе неке биљке, делови разних лековитих биљака, тамјан, ракија). Користе 
се и разноврсне прерађевине и смеше које су у већем или мањем степе-
ну органског порекла: уситњена кора хлеба испечена на врелој површини, 
пшеничне мекиње, кукурузно брашно, качамак с љутом паприком и прази-
луком, кафа од боба и пшенице, врела кора дрвета која се изнад ватре скида 
са сирове гране, лековите траве у белом вуну, црно вино, карамел шећер 
уз мало зејтина, ратлук, слатка храна у случају малих богиња, чај од цвета 
кукурека јединака с доста шећера за изазивање побачаја, шећер (коцка; си-
тан шећер), кафа, сува кафа уз додатак лимуновог сока, кисела храна, расо, 
зејтин. Од ових прерађевина најчешће се користе ракија и сирће. Ракија се 
користи за дезинфекцију, масажу, хлађење, квашење и као растварач. Да би 
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се појачало лековито дејство серигузе или паламиде, оне се квасе ракијом. 
У једној прилици се користи комова, у другој обична ракија, а у трећој пре-
пек. И сирће има сличну улогу, па се користи за облоге, масажу, хлађење, 
растварање; често у разним комбинацијама са свињском машћу, ракијом, 
бурјаном, маточином колутовима сировог кромпира, туцаним белим луком, 
празилуком, млевеним бибером, кукурузним брашном. Најчешће се кори-
сти винско сирће, а у неким приликама сирће од дивљих јабука. Користе 
се за заштиту рана од загађења и инсекта катран, коломаст, машинско уље, 
фирнајз. Свилен конац, везан за иглу, користи за окруживање затворене ране 
која брзо гноји, као и за дренажу те ране после бушења иглом. 

У остала лековита средства спадају: земља, житко или густо блато 
(с размућеним јајетом, прополисом и младим несољеним сиром), косáт 
(садржај косачевог рога за брус), пепео, хладна вода, хладан камен белутак, 
ћерементúја, вода с лековитог извора, нека отровна течност за лечење зуба, 
мастило, нишадор, плави камен, сода бикарбона, сумпор, хлороводонична 
киселина (сóзгас). Међу овим средствима највише се користи кухињска со, 
ретко у праху, најчешће у виду разблаженог раствора жељене концентрације, 
а ретко у виду концентрованог раствора (цецéљ). Користи се у разноврсним 
комбинацијама с ракијом, слином, свињском масти, сирћетом, беланцем, а 
може и да се инхалира ако се сипа слана вода на врелу површину. Вода се 
користи код испирања од отрова и нечистоће. У неким случајевима се тражи 
да буде што хладнија (ујед змије или инсекта), а у другим да је што топлија 
(назеб, реума). Златна жица око појаса помаже жени да зачне, а бакарна 
гривна или огрлица смирује болесника. 

поступци приликом лечења

Када је потребно да хлађење обухвати цео организам користе се куп-
ке или масажа течностима које брзо испаравају (ракија, сирће). Локално 
хлађење се постиже трљањем хладним белутком, прскањем и квашењем, 
облогама, парчићима леда или леденицама са стрехе. У случају велике пре-
хладе ноге се држе у врелој води а целокупно тело се излаже топлој пари. У 
случају реуме болесник стоји у каци са врелом водом у којој су морска со и 
орахова шума, или у којој су коњска балега и врела вода. Локално загревање 
се постиже квашењем топлом водом, држањем топлих облога (кукурузно 
брашно, мекиње, кувана овсена прекрупа, кувани јечам), загрејаним вос-
ком или лојем, загрејаном циглом или загрејаном бакарном посудом, и на 
друге начине. А да би породиља избацила постељицу воде је да чучи изнад 
топлог стајњака који управо прегорева. Облоге, помоћу којих се обављају 
локално загревање или хлађење, истовремено делују и својим лековитим 



144 ДРАГОљУБ ЗЛАТКОВИЋ

састојцима. Масажом се активира цело тело, или врат (назеб), рука или нога 
(угануће; ишчашење), стомак (индигестија), оболела дојка (маститис). Чо-
век или мечка газе онога кога боле леђа. Инхалацијом и димљењем лече се 
назеб, бронхитис, проблеми са синусима, а инхалацијом паре врелога млека 
мами се змија да изађе из стомака (којá је улéзла крз ýста). Укопавањем у 
земљу одводи се електрицитет с особе коју је погодио гром. Котрљањем 
ваљкастог предмета, најчешће кукурузног клипа, лечи се угануће стопа-
ла или шаке. Локалним загревањем и одговарајућом масажом намéшта се 
пýпак, а самоизмузивањем дојиља лечи маститис. Притискивањем материце 
са стране, или деловањем вретеном, пером или прстом кроз вагину, гњечи се 
плод и изазива побачај. У неким случајевима пушта се крв, обично на челу. 
Опуштање се постиже пријатним разговором, смехом, музиком, игром. 
Оздрављење се постиже, зависно од стања, лежањем и мировањем, или 
шетањем и трчањем. Да би се избегло гушење болесника код уједа стршљена 
стављају му се цев или црево у уста. Шамаром се освешћује онесвешћени. 
Крварење из носа зауставља се ударом бочном страном шаке у врат или 
потиљак, или подизањем једне руке увис. Обављају се локална везивања и 
стезања главе, руке, ноге, или трбушне дупље жени која има одлив. Посебно 
подешеним дрвцима имобилишу се повређени зглоб, као и повређена или 
преломљена кост. Народна хирургија обавља резање вена испод језика (жу-
тица; ошамућеност), буши или сече затворене гнојне ране (иглом, иглом с 
концем, трном, ноктом, ножем, трљањем коцком шећера), гори чир на кожи 
и гори место убода.

магијска пракса као паралелно лечење

Народна медицина Пирота и околине и његовог ширег суседства врло 
је архаична, поготово у забаченим старопланинским селима. Код многих 
болести, упоредо с практичним поступцима и средствима, коришћени су 
магијска пракса и магијска средства, и то било због колективне навике како 
се поступа у конкретном случају било због пољуљане наде у излечење, па 
болесник пасе траву, или му бају, гасе угљевље, топе олово, секу страх секи-
ром, разносе болест гребенцима у поноћ на раскршћу, или бају и вичу с кро-
ва зграде, или лепе лековити запис на плавој хартији на оболело место, или 
бележе запис на кожи болесника, или му, у случају рýсе, пљују оспе на лицу 
ижваканим семеном конопље. Или га лече жабом или мишем које је почела 
да гута змија. Или га лече руком која је задавила слепо куче. Младожењу, 
ако има проблема с потенцијом пред први сношај на свадби, опасују каишем 
здравог и младог мушкарца, или га воде да сврдлом буши дрвену греду на 
мосту, па затим стављају опиљке у чашу воде и терају га да је попије. Завис-
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но од болести, болесник се лечи троношком, зрном јечма из коњске балеге, 
намигивањем људском измету, присуством црвене одеће или простирке у 
случају малих богиња, кађењем димом одеће с венчања или трљањем с њом; 
везивањем чворова на тканици, на власима косе или на танком концу; или 
омотавањем свиленог конца око гнојне ране, или лечењем са седам или де-
вет трава, а свињску маст испирају, да би је учинили лековитом, три-девет 
пута. Змијска кошуљица у води, за прво купање бебе или болесног детета, 
штитиће од сваког зла па и од болести. Мајка, или жена која износи бебу 
или изводи мало дете на сабор, заштитиће га од урока ако најпре пипне свој 
полни орган па затим чело детету и каже басму. 

Врачарама се много не верује и у нормалној ситуацији наводи се низ 
примера који говоре о бесмислености њиховог лечења. Али када почне нада 
у оздрављење да попушта, тражи се и њихова помоћ. Бајање, вербални лек, 
користи све предности вербалног – претњу и клетву за болест, а нежност, 
благослов, охрабривање и наду за болесника. Баје се од бола у дојци који се 
јавља када трудница јако зажели да поједе неку храну која јој није доступ-
на, од бáбица, од бубуљица на лицу (рýса), од болести прста, главобоље, 
гушобоље, егземе и њој сродних симптома (масúљ), од живáка, живаца, 
заушки, импотенције, клúнова, крвавог ока (метáљћа), маститиса, падави-
це, од страха, преједања, дерматитиса (сýгреба), уједа змије, урока, црве-
ног ветра и многих других болести. Или га лече хришћанским симболима и 
средствима: водом којом је посипана икона, љубљењем иконе, стављањем 
крста на чело, водом коју је свештеник осветио, водом с лековитог извора. 
А побијањем каменог крста у атару зауставља се епидемија. Безнадежни 
случајеви, као што су рак и туберкулоза у поодмаклој фази, лече се пре све-
га молитвама, каткада и уз помоћ јаких и нарочитих лекова, средстава и 
поступака, укључујући и све оно што забринутом у сну саветује неко од 
умрлих рођака. Хитни случајеви, као што су последице удара грома, опе-
котине, посекотине, крварење, јаки болови, лече се искључиво на основу 
праксе, без магијских поступака, басми и молитава. Каткада је врло тешко 
одвојити практично искуство и магијску праксу, узајамно се веома преплићу. 
Примењујући магијску праксу, готово увек уз лекове и лечење, народни ле-
кар ствара повољне психолошке услове за деловање на болесника и појачава 
му самопоуздање. Истовремено појачава наду у повољан исход и код болес-
ника и код његове родбине. 

називи болести, симптоми и њихово лечење

Тешко је разграничити и болести и средства којима се оне лече. Једна 
болест може да има више имена а више болести могу бити под једним име-
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ном. Слично је и са именима лековитих трава и других лековитих средстава, 
па је доста тешко, у време ослабљеног колективног памћења, избећи збрку. 
Речи масúљ, клúње, лúша, пýпак, сýгреб, сéрма покривају више различитих 
болести, а име тврдьц покрива више разнородних трава које се користе за 
лечење од пролива. Да бих избегао збрку и поједноставио сналажење, дајем 
преглед назива и синонима болести, као и лековитих средстава и поступака, 
по азбучном реду. опис болести дајем само ако сам забележио одговарајуће 
примере. Болести и лековите биљке, које нисам успео да идентификујем са 
сигурношћу, као и исказе казивача, дајем италиком, како би се јасно раз-
ликовали од осталог текста. Због економисања с дозвољеним простором 
наводим примере само тамо где сматрам да их не треба изоставити, и уз 
њих наводим, зависно од контекста, један или више података о казивачу. 
Варијације лечења једне болести, као и њено препознавање, зависе како од 
микрокултуре села или ужег реона тако и од знања и способности народног 
лекара који обавља лечење. У случају самопомоћи, на избор поступка и ле-
ковитог средства утичу самопоуздање, искуство и пол особе, оштрина про-
блема и могућност да се лек обезбеди. Ево списка болести, са средствима за 
лечење и поступцима приликом лечења према азбучном редоследу:

алергија од биља. (Имáла сам алéргију од бúље до четрнаест гóдине. 
КСт, ККл).

апетит, да се поправи. Лечење: боровницa (Дој); жутa хајдучка трава 
Achilea clipeolata (Рс); козје млеко (БЧ); сурутка (Брл); чајеви од невена, по-
дубице и хајдучке траве (КШт); чај од пелина (ДДК).

астма (áсма; задúљúво којé је; задúљив човéк; кад задáви човéка). 
Наслеђује се у неким фамилијама (Шулéјинци. Гос). Лечење: брест (Гос); 
врела вода и со, инхалација (КШт); козје млеко (од риџý козý), некувано 
(КЋу); козји лој (Рос); црна коприва Urtica dioca (Пет); чајеви разних трава 
(Брл). 

афте (рáнице по ýста; мрснúчина на ýсницу; рáнице на ýста): О бо-
лести: (Мрснúчина окол ýста. Мúне преко јéдење погáнац или дрýго, па се 
дúгне мрснúчина. ДГу). Лечење: бајање троношком (Кр); маст из увета 
(Брл, БЧ); ракија (Кр).

Бáбице. Бели лук, метла и катран код бебе, као превентива (да не вáчају 
бáбице. БЧ). Лечење: баје и лечи врачара. (При). 

Беба, кад мајка нема млека (бебé без млекó). Решавање проблема: 
доји га друга жена (Кр, Пир); млеко магарице (ТД).

Бéли вéтар. О болести: Одузетост удова и код људи и код стоке. (Удáри 
стóку ý-нође. Удáри човéка у рýће и нóђе. Гос). Лечење: кисели купус (Гос); 
кисело млеко са семеном траве чичак (реп) Arctium lappa (Гос). 

Бело прање. Одржавање чистоће полног органа као превентива 
(Запирáла сам се још оди детúнство. ДГу. Несьм се прáла ýвек. А прáла сам 
се с лáдну вóду и у рекýту. Гос.). О болести: (У прéлазно дóбо белó прањé, 
па се олýпи, па је óпасно. ВЛк). Лечење: чај од белог лука или першуна (Гос, 
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Бе, Пир); жути кантарион (ДПп, ДСл); младе гране цера, ораха и бреста, 
одвара за испирање (ВЛк); мртва коприва – лúсата Lamium maculatum (осу-
шена) (Свáри се, па се женá испúра трú-пути днéвно да избéгне белó прањé 
или да се олéчи, ако га úма. Гос, Бе, Пир; Дој). 

Бол у дојци, када трудна жена или дојиља јако пожели да поједе 
храну коју види – (пáзука кад женý заболú за јéдење). Лечење: бајање и 
магијска пракса (Зс). 

Бол испод грудне кости (мéко мéсто кад болú; пóд-груди кад болú). 
О болести: (Болú ме у чáшкуту, изнад пýпак, испод грýдну кос. Рс; Вој). 
Лечење: бели пелин, чај (Брл); вилино сито (Бс); тиква печеница Cucurbita 
pepo, зашећерена сáлтина као сок (ДПа); травá ко брстна (ДПа). 

Бол, када пресеца преко стомака (прегрúзе ме стомáк; прерúза 
стомáк). О болести: (Нéшто ме прерúза преко стомáк. КШт; ДГу).

Бол у леђима (сéкавица; ка те пресечé у грбúну). Лечење: топла пара 
(Брл). 

Болови. Лечење: мајчина душица, чај (Пок, Пир). 
Болови у стомаку услед преједања (крýпа). Лечење: бајање (Једна бáба 

на сúна ми, ка беше прејел класове, какó на шáлу прéбаја:-Крупá крупúцо/ 
Лáкома гузúцо / Лáкомо јéла / Лáкомо срáла! ДГу); млеко, попије се (К-Ћу); 
размућено јаје у млеку, попије се (К-Ћу); сурутка (К-Ћу). 

Болесно место (бóлно мéсто; квáрна рáна). Лечење: маст од патке 
(Брл). 

Брадавица на сиси кад се повреди (кад се потсечé пупýнћа на сúску; 
чулýмће на пáзуку кад пýкну). Лечење: купина, зрео плод (Нш, Соп); одбијање 
детета од сисе док се брадавица не излечи (Бз). 

Брадавице по кожи: – Лечење: везивање чворова на тканици, која се 
затим веже на руку (Бер, При); влас косе или танак конац, веже се у чворове 
па се веже на руку (Гос, Бе, Пир; БЧ); вода с лековитог извора (Брл); прање 
руку водом која се слива коњу из уста, када пије па дигне главу (КЋу).

Бронхитис (кад ршче ý-груди; кад свúри ý-груди) – Лечење: лој у пла-
вом коверту, облога на грудима (ДПп, ДСл; П); зечји лој (Гос); козји лој 
(Гос); мокраћа се пије (Кр); сирће и истуцан бели лук (Кр). 

Бубрези када боле (бубрéѕи кад болý). Лечење: брусница Vaccinium vitis 
idaea, корен (Гос); чај од слузокоже бупца кокошке (ВРж). 

Бубуљице (вýсће; врђе; кад се извршчи по цéлу снáгу). Лечење: кађење 
одећом с венчања (Пир); лековита вода са извора Змијовúца испод Пирота; 
(Пк, Рс); мазање машћу коју даје врачара из Осмакова (Ос); сметáна, скрама 
са куваног млека (Пк, Рс). 

Бубуљице по лицу (вýсће по лицé; рýса: ситне бубýљице, и срби по 
рýће, по снáгу). О болести: (Србú ме, не мóгу да спим. Iма рýса, и úма сýва 
рýса. Рýса се јáвља кад се не прáзнује русáлна нéдеља. Гос; Рс). Лечење: 
бајање (Чин; Дој; ДДК; ВЛк; Рас; КЋу); винско сирће (Гос); кисело млеко 
(Пет, Вој); конопљино семе, ижвакано (Женá која бáје, а не мóра ни да ти 
бáје, сажвáче сéме конóпно у ýста, па пљýне тој сéме там кýде се појавúла 
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рýсата, и олéчи се кој је закасáл. БКђ); рýса Chelidonium majus (Дој); сапун 
(Чин). 

вашљивост (вьшће). Лечење: купање, прање, чишћење (Гос, ДД); 
петролеј (Сук; Јал). 

велике богиње (голéме бођúње). О болести: (Умирáло се нéкада у нáше 
селó Брлóг од голéме бођúње. Брл). 

вене када боле (и излази крв из њих). О болести: (Имáла сам вéне 
како мáјћа ми покóјна, и úмам и са. Прсну ми вéна нá-ногу на појáту. Па не, 
па не, па не! Па ми отéче вéна и на дрýгу нóгу; љину крв како-гóд на коньц. И 
óкам син да ме чýје, а он бéше далéко: – Нáцко, Нацко, брже доодú, ја умрé! 
И откарáше ме óдма у бóлницу. Гос). Лечење: невен, цвет (ВСв). 

висока телесна температура (вáтра; óгањ; голéма бóлес; ýпала): О 
болести: (Температýру кад лéче, па не мож да спáдне, кáжу ђу голéма бóлес. 
БЦЈ). Лечење: бели лук, венац без главица (Гос); вучја јабука (Км); кисело 
млеко (Рс; Брл); козји или овчији лој (Рс); кукурузно брашно и сирће, облога 
за чело и табане (Пн); липа, чај (Пок); млади сир (Црв); масажа свињском 
масти после купања (Гос); свињска маст и сирће (Брл); свињска маст, со и 
беланце (Препúра се маз у вóду три-дéвет пýти. Дéвет вóде промéниш, 
а три пýти измéшаш сас вóду и цéдиш га. Двáјес и сéдам пýти рабóтиш 
úстo. Дóбро се измýти с ложúцу маз, док мастá не побелéје. А пóсле се сúпе 
белутьк од јајцé и се дóбро измýти. М. Игњатовић, 1927, ВРж); свињска, 
чиста и испрана, и беланце (Кр); свињска маст, чиста и испрана, и бели лук 
(Кр); свињска маст, испрана, и три-дéвет прутића (Кр); свињска маст, ко-
мова ракија и сирће (Црв); свињска маст у млеку (Пн); сирће, јаја и ракија 
(Јал); сирће и кромпир (Соп, Тм); сирће, кромпир и ракија (Сук, Сре); сирће 
и пројено брашно (Пн); сирће и ракија (ДСл); црни пелин, чај (Пн); џибра 
од шљива ( ДДК).

Главобоља (главобóлија; главá кад болú; кљýца ми главáта; цька ми 
главáта; челó кад јáска). О болести: (Главá ме болú, ћиша че удáри. КШт. 
Главобóљу нúкад несьм имáла. На сúнове се не љýтим и не кáрам се сас 
нúкога. Изв). Лечење: Бајање (Главобóљу сам имáла сáмо као мáлечко детé. 
При бабу-Влáју Лúчину ме мáти одвéде. И онá ми бајá, смамљевá ме и зарéче 
ме да у четвртак више нúкад глáву не мúјем. И нéје ме главá више болéла, а 
ја у четвртак вúше глáву не мúјем, зáпрта сам тúја дьн. Гос); барут се пали 
на самој глави или испред ње (КЋу); везивање и стезање главе (П, Пир); 
вино да се не пије (КБб); дуван, да се пуши (СГл, БЧ); кромпир, исечен на 
колутиће, ставља се на чело (Држ, Трњ; Зс); кромпир, исечен на колутиће, са 
сирћетом, као облога (Брл, ВРж.; Чин; Тм; Гос); кромпир исечен на колутиће 
на чело, и аспирин. (ДДК); крст на челó (Главá ме је болéла кад сам имáла 
окол осамнáјес гóдине, па ме је мáјка водúла на манастúр, па ми турáше 
крстú на челó. Преспáмо там, и дáдомо чарáпе, и као да га с рýку отурúше. 
Пóсле главобóљу као женá несьм имáла. М. Ранчић, 1925, Брл, ВРж); лист 
једне траве (Зс); масажа вратних жила (Соп, Тм); опуштање под утицајем 
разговора, смеха, игре (Тм); пуштање крви на челу (Брл); ракија, масажа 
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(Брл, ВРж; При); ракија да се мало попије (КБб); сечење жиле испод језика 
(Гос; П Пж, Орљ); ударање о предмет који производи пријатан звук. (Јелка 
Николић, 1937, Зав, Пир). 

Глувоћа (заглýши нéкога). Узрок: гром (Грýну гром у дрво испред мéне 
и зáглуши ме. Óбљи ме óгањ бьш кад прескочú. И сад ме туј заглýши. Рг, 
ПДр). 

Гнојна рана (бéре рáна; берóтина; гнóјава рáна; затвóрена гнóјна 
рáна; забрáло; наберóтина). О болести: (Забрáла ми рукá, ногá, текá 
кáжемо кад гнóји. ДГу). Лечење: бели лук, исецкан и с мало соли, преко 
крпе, која се затим веже на рану (Брл); боквица Plantago major за мушкарце и 
Plantago lanceolata за жене (БКђ, Пс; ДВО; ДДК; ВРж; Зс; ППж, Орљ; П); 
борова смола (ДДК); восак (Рс); вуна, прах од ње када сагори (Брл); говно 
(Дој; Пн); гори се место убода (Пир); жуч од свиње, сушен на веригама над 
огњиштем (Кр; Рс; Брл); зечји лој (Гос; ВРж; Рс; Пн; Црв); игла и (свилен) 
конац (Гос; Км; БЧ); кантарион (ПБК); кост, свеж прах одмах по сагоревању 
(Брл); катран (Бер, При); лист од купуса (Сук, Сре); лој од јазавца (БКђ, Пс); 
маслац и восак преко крпе (ДПп, ДСл; Кр); мелем (Мелéм прáвим за гнóјне 
рáне. Усúтни се тамјáн с чук како брáшно, па се устúњен тýри у зејтúн, 
а још бóље у крáвље мáсло. Не тóпи се у зејтúн. Калафóнија, бьз, вóсак и 
тьмњáн. На бьз свлечéш корýту, па зелéното остружéш, па га склцаш. На 
грвáљћу га напрáвиш, да излáзи сок. И све се измéша у порцулáнско. Излéзне 
шóља од сто и педесé грáма. Чáша вúнска зајтúн, калафóнија окол сто 
грáма, тамјáн окол дéсет грáма, вóсак двајес до трúјес грáма. Посћипú 
га. Бьзат исьне и исврљиш га; он бьцка, а ти мáжеш рáну. Калафóнијата 
се стéгне у минýт. Петровка Ћирић, 1921, МЈ); мокраћа (ДДК); невен (П
Пж; При; БКђ); неопрана вуна (Рс); парадајз (Зс, Брц; Вој; Об; Изв; Гос); 
подбел (Зс); ратлук (Брц; ППж, Орљ); сало од свиње (Рос); свилен конац се 
веже око гнојне ране (Брл, ВРж); свињска маст, добро измешана са семеном 
чичка (мáчке). (У свúњску маз се ýбаво умýти сéме од мáчку трáву, па се с 
тој намáже затвóрена гнóјна рáна. Ста. Мóже шовáр, клас, да се мéша сас 
свúнску маз, па да се с тóва мáже затвóрена рáна којá гнóји. Станимирка 
Мадић, 1930, Об); скрама с унутрашње стране бупца кокошке (Рс); сметана 
с куваног млека (Пк, Рс); со, кухињска (При); сперма човека (Чин); црни 
лук, опечен (ДДК); црни лук, опечен, уз додатак мале количине зејтина и 
шећера, у крпи, као облога (Брл; Гос); чобанка, биљка са широким листови-
ма (Зс, Брц); шећер (Об). 

Горушица (згорушúца). О болести: (Преједéш, па згорушúца. Не лéчимо 
у. Гос). 

Грипозно обољење, или кијавица (ћијáвица, кад вáне човéка кој 
оѕéбне). Лечење: липа, чај (Вој; Чин; Зав); жалфија, чај (Пир; Пок, ДД); 
шербет с врелим млеком (Вој, Сук); држање ногу у врелој води, уз потпуно 
огртање и запаривање (Вој). 

Гушобоља (голéма болес; гýша кад болú; кад заболý крајнúци): О боле-
сти: (Зáтвори ме грло, гнóј. И појдóмо при дóктура за у град. И кад изнад 
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Лукáњу уз Свúњску пóтеку, ја се јáко искашљá и излетé гнóјат. И врнýмо 
се. И пóсле се лéчи с леденúце од кров и олечú се за два-три дьна. Гос). 
Лечење: бајање (Кад заболý крајнúци, напрáвиш с прс круг, и пљýнеш крз 
њéга, и речéш: – Са ѕвездá и прездá / А јýтре ни ѕвездá ни прездá! Три пýти 
текá пљýнеш и текá речéш. Загорка Манић, 1928, ВЛк); ветрогон Eryngium 
campestre (одвара), дивља нана (Брл); копитњак (ЦД); леденице са стрехе 
(Гос); мекиње, загрејане и у крпи (Чин; Брл); млака вода с мањим додат-
ком соли (Држ, Трњ); млеко дојиље (Пн); млеко, топло и с нешто соли (Јал; 
Кр); мокраћа, додиривање крајника штапићем који се повремено кваси у 
њу (Нш); мокраћа (своја), пије се или се плакне грло њом (ВСв; Црв, Пир, 
КЋу); нана, чај (Гос; Изв); нишадор (П; Брл; Гос; ДДК; Вој); ноктом се 
пробуши гнојно место (Грш); операција крајника (ПБК); ракија (БЧ); сирће, 
ракија и млевен бибер, облога (Црв, Пир); цецéљ, јако слана вода (ДДК); чај 
и други топли напици (Сук, Сре); шећер (ПБК). 

дерматитис (сугреби). Тешко га је разлучити од егземе, па сам га дао 
заједно с њом, в. егзема 

дете, кад не расте (пешúчаво детé). Лечење: мајка ујаши вратило, а баба 
наднесе дете над огњиштем, па мајка пита а баба одговара, све по уобичајеној 
формули (КЋу); одвара од ивањданског букета и од других трава (КЋу). 

дијареја (понадвóрица; посúрка; прóлив; просúрка). О болести: (Нéмам 
бéла Бога од прóлив. (КДК). О узроцима: вода (Од вóду се несмó пазúли, 
пúли смо кудé стúгнемо. Соп; Тм); маснија храна (Помáсно ако једé, лóви 
прóлив. Соп); назеб (Мóже да бýде од нáзеб, па чáјеви óдма. ВС). Лечење: 
багрем, кора (ДНш); боб, зрно (Бз,Рг); боквица, чај (Гос); брест, чај од 
лишћа (Пл, Об); бьцкóљ, бодљикава биљка (Зс, Зав, Брц); гологуза, чај 
(Гос; Зс; Пл; Пн; Рс; КСт; ДНш; ТД); дивља нана (Рс); дрен, плод (КЦВ; 
Рос; ПКр); дуња, лист (Гра); жалосна врба, одвара се пије (Зс, Зав, Брц); 
загревање тура (Дој; Пл; Чин; Брл; Зс, Брц); зубача Cynodon dactilon (Гра; 
Пир; Соп); јечам, кафа од јечма (Бз, Рг); кантарион, чај (КСт; ТД; Гос); кафа 
(ПМш; ДНш; Кс; КШт); ливадско зеље (Дој; Тм); лимунов сок у суву кафу 
(Цр); кафа (кавé), од боба и пшенице, са шећером (Км); кафа од ражи (Бз, 
Рг); качкаваљ (ВЛк; Дој); кокотац Artemisia vulgaris, чај, купина, лист (Пл, 
Об); ливадско зеље, семе (Зс; Рас; При); орашчић, чоколада за кување и лист 
од дуње (П); остатак парене сирне масе после обликовања у качкаваљ (Дој); 
першун, чај (Пир); петопрсница (петопрска или тврдьц) Potentlila argentea 
(љубица Ђорић, 1942, Пл, Об); подбел (ДНш); подубица (ВРж); просо, 
семе (При); сир козји (ДДК); тврдьц (При; ВРж; Рос; Пк ; Гос; Тм); смоква, 
Ficus carica, лист, чај (БЧ); биљка с белим и малим цвастима у виду лоптица 
(М. Панајотов,1922, ДСн); трóсак, трава, одвара (Гос); жута хајдучка тра-
ва (Дој); цеђ (Д. Младеновић, 1941, КЦВ); црни лук (МСв); штаваљ, семе 
(МСв; Рос; ПДрж; БЧ).

дијабетес (шéћер кад је млóго, па да се смáњи). О болести: (Пропљуснýше 
вој вéнете од шићéр, и мáну да пúје вóду, и óдма умрé за мéсец дьна. Гра). 
Лечење: óтодовка (Цр). 
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ексер кад се прогута. Лечење: куван кромпир, да се прогута (Пир). 
екзема (жúва рáна; лúша; масúљ; прша; сýгреб; сýгребје; кýчешћи 

сýгребје). О болести: (Испýцају се рýће, па пуклóтине, па подбéру. Бáбинска 
лечúла несý помагáла. С. Денчић, 1920, БВв, Пс). Лечење: бајање (Од сýгреби 
бáје Вúда Грýјчовска из Лукáњу. Детé сам водúла мојé при њу. Бе. Бáје се од 
сýгреби.Чин, Сре. Од сýгреби ми бајá баба Љýбица Ђóрина из Бáрје Чивлик 
и óлечи ме. М. Величковић, 1930, БЧ); бајање гребенцима на раскршћу или 
на згради (Од сýгребје се бáје на крстопýтину с грéбенци. Сук, Сре. Укáчи 
се бáбата на згрáду, па прúча, прúча, прúча. Не знам какó се причáло. У 
којé се невéста венчáла, сас тóва му трља грбúну и баје: – Грнци, панúце, 
продáве! Текá кáже дéвет пýти ли, кóлко ли. Д. Ранчић, 1924, Брл); земља, 
коју је кртица изрила (Намáже се тој мéсто где су сýгреби са зéмљу којý је 
крт рил. Лепосава Панић, 1923, БКђ, Пс); змијино млеко, одвара (Бер; При; 
БЧ; Рс; Пок); мелем од меда, воска и свињске масти (Петровка Ћирић, 1921, 
МЈ; С. Младеновић, 1936, Чин); нéкакав лек (Турáло се на сýгреб нéкакав 
лек. Кс, Бла); нéкаква травá (Iма травá једнá. Згрéје се вода, тýри се у њу 
тај травá, и човéк се окýпе, и готóво. Слободанка Витановић, 1928, При); 
овчији лој и ракија (КЋу); сечење секиром обема рукама, на дрвљанику 
(Од кýчешћи сýгребје лек: на дрвнúк сас сећúру да сечé. С óбе рýће сећúру 
да држú. Цветанка Петров, 1935, ДПп, ДСл); сперма (ВРж; Тм); топљено 
масло (КЋу); траву да пасе болесник (Сук); трљање места свраба одећом 
с венчања или предметом од козје кострети (Софија Костић, 1930, Зав); 
шушњáр, биљка (Шушњáр, спрéми се, па се кáди сув. Помáга од сýгреби. 
Нáјдем га у сéно преко гóдину у свáко дóбо и с њéга кáдим. С. Денчић, 1920, 
БВв, Пс). 

епилепсија (падавица; падáћа болес; припáдљичаво). О болести: (Iма 
падáћу болес. У то лýдило она се раскрéчи. И кој óче да у помóгне, приде. 
Онá пóчне да га рáни с гóвна. Дој). Лечење: бајање (Вúда Кóстић, Нишóрка, 
живéла је прéко деведесé гóдине. Онá је бајáла од падáћу бóлес. Камен-
ка Пејчић, 1922, Кр, Вој); бајање и магијске радње уз родно дрво (Драган 
Манчић Кошé, 1949, Пир); жаба, коју је прогутала змија (Бер, При); кокошје 
месо да не једе (Држ, Трњ); корњача, месо од ње (Кр); миш, кога је змија 
прогутала (Бер, При); сврака, печена и без главе (Пок, Гос). 

Жвале (рет. жвáће). О болести: (На устáта ми излéзле жвáће. ДГу). 
Лечење: козји лој, мазање (КЋу); пена на млеку, мазање (КЋу).

Жена да не зачне (женá да не закáчи; женá да не пóјде тéшка). Лечење: 
гњечи се материца у котлу с млаком водом (Гмéчи баба Јáнка женý у котлé 
с млáку вóду, да побáци. Драга Гргов, 1926, ДДК); јаглика, корен, чај (Гос, 
Бе, Пир); кисела храна (Бе, Гос, Пир); кукурек јединáк, чај од цвета, с доста 
шећера (Гос, Бе); олеандер, корен (ДДК); першун (Гос, Бе, Пир); прекид 
пре ејакулације (Гос).

Жену када боли стомак. – Лечење: раставић, чај (Орљ). 
Жива рана (рáна кад течé; рáна којá се разúда; сараџá; мрснúчина). 

О болести: (Кáжемо, úма сараџý у колéно. Или, úма сараџý нá-руку. Зáрија 
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из Враншúте лечúл ми је мрснúчину окол ýста. Насóли тој, па се преврже. 
Петнáјес до двáјес минýта бóлови. Он поглéда рáну и кáже да ли мóже да 
излéчи или не мóже. Мóра да је од змијý тúја лек. Док сам дóма дóшла све 
сам се презнојúла. Гóри ли га, прерáђује ли га, не знам. Насóли на рáну и ти 
трпúш. Краса Петковић, 1926, Зс). Лечење: прах сагореле змије или њене 
кошуљице (Кр, Зс; КЋу); сперма човека (Зс). 

Живáк. О болести: (Iма живáк, то је ко падáћа бóлес. Драгиња Ранчић, 
1924, Брл; Улéзне бýба живáк и пóчне да једé јéтру. КЋу). Лечење: сопстве-
на или дечја мокраћа се пије (КЋу). 

Живци. Лечење: бајање (Жúвци кáжу, уплашила се, да њу бáју од стрá. 
Драгиња Ранчић, 1924, Брл); дивља нана, чај (Гос, Бе, Пир); самоконтрола 
(Тм). 

Жуљ (мазýљ; мозýљ). Лечење: бушење загрејаном иглом (Брл); мелем 
(МЈ). 

Жуљ, када загноји (набóј, кад набéре). Лечење: восак и лој од овце 
(Кр);

Жутица (жлтéница). О болести: (У Блáто нéки кувáл трáву од жýтицу 
и лечúл нáрод, и помагáло је. Чај свáриш, испúјеш, и готóво. М. Величковић, 
1930, БЧ). Лечење: бајање (Бáје, па врља. м, 1912, ДНш); бели лук (ДГу); 
жуч од свиње или жучни камен (резá) говечета (ДСл); жучни камен (рéза) 
од говечета (Пн); резање испод језика (Рс, Дој). 

Жуч (жлчка кад болú). Лечење: скрама с унутрашње стране бупца ко-
кошке (ВРж). 

запаљење десни (подýдре). Лечење: кухињска со (Брл). 
запаљење зглобова (сéрма). О болести: (Згрýдва се зрно од големý 

рáботу и напрáј се ко лéшник. И болú. Брл. Прчаво све, па се јáви лúша. 
Кадá кудé. БВв. Сéрма, је запаљéње зглóбова, и млóго болú. КЋу). Лечење: 
масажа (Брл); ракија и масажа (БВв). 

запирање. Средство: камилица, одвара (Сук, Сре); мртва коприва
лúсата (Дој, Јел).

затвор (запéк). О болести: (Умрéл ми је брат од зáтвор. Лька бóлка, 
ама прóс нáрод, не умејáли да га излéче. Ж, 1922, Тм, БЧ). Лечење: воће 
(Брл); клистирање (Дој); млеко, вруће или некувано, попије се у већој коли-
чини (Дој; Пл, Об; Бс, Црв); першун, чај. (Об); свежа сурутка, да се попије 
у већој количини (Кр; Рс); да пије слатко млеко или сурутку (Брл); трљање, 
масажа (Дој); хладно млеко и хладна вода (Кр). 

заушке (заýшће; завýшће; заýшка). О болести: (Жене су се распúтувале 
за момчé којé им трáжи чéрку да ли је имáло заýшће; знáло се да мож пóсле 
да нéма децá. И кадá се рóди мýшко детé, повлáчи му кéсицуту тáја што 
помáга да се рóди. Милица Најдановић, 1937, Гос). Лечење: бајање. (Бајáла 
је од заýшће Крстúна Аџúјина. Чин. Бáјем с бустьк од заýшће. С. Денчић, 
1920, БВв, Пс); дуње, опечене и вреле, вежу се око грла (МЛк; Чин); дуња, 
опечена и врела, и трава миришљúвац (БКђ, Пс); запис на кожи код оболе-
лог места (Гос); запис на плавој хартији (Зс, Зав, Брц; Изв); запис на плавој 
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хартији и мед на крпи (Запúсује се, слóва наóпако, на ретúју плавý, и на крпу 
мед. И без бајáње. ДД); капље се неки лек у уво (Соп); мед на крпи и плавој 
хартији (Бс, ВСв); овчија балега, загрејана и у крпу, веже се на болесно ме-
сто (Кр); рука особе која је стискањем удавила слепо куче (Слéпо кýче кој 
вúди, да га држú и да га стúска, да му ýмре у рýку. И пóсле сас тýја рýку, 
или сас тéја рýће, завýшће лéчи. Сáмо премáзни сас тýја рýку бóлно мéсто. 
Ч. Младеновић, 1935, Гос).

зачеће у току периода дојења. Прекид дојења: (Пошлá сам трýдна, 
а дојúм детé. И детéто почé да поврáћа. И кад се измлзо, онó млекóто 
жлтó. И, текá сам чýла од жéне, óдма престáдо да га дóјим (Брл). 

заштита бебе од хладноће и урока (бебé, да не ѕéбне и да не вáча нá-
очи). Лечење: лој од гуске. Христина Петровић, 1917, Кр). 

зглоб кад се повреди. Лечење: имобилизација зглоба пљоснатим 
дрвцима (Из Мáли Суводóл бáбе направúше дрвцá ко на овцý кадá лéчимо 
стрóшену нóгу. Врзáмо ђи на ногýту. И цел мéсец нéје крéнула. И пóсле 
прóоди, óлечи се. И рéче:-Нéчу ви нúшта, сáмо ми купéте гýмени опьнци! 
Вида Манић, 1911, Кс, ВСв). 

змија у стомаку. Лечење: инхалација изнад котла с врелим млеком како 
би змија изашла на уста (Јулијана Игњатовић, 1924, ДПг, Км, Пир). 

змијски ујед (змијá кад уједé; змијá кад изедé). Лечење: боде се иглом 
или трном, истискује се отров и испире се водом, и све се понавља више 
пута (Пк); дувански дим (ДД); крв кокошке (Грш); лисичина Echinium 
vulgare (МЛк); мачка, заклана и распорена (Грш); пилићи, заклани и рас-
порени (Црновлнцити су се све с кóњи слýжили. Изведý пúлишта и нóсе ђи 
там кудé овцете пасý. И чим змијá изедé, óдма кóљу пúлишта, распéру ђи и 
полáгају ђи на тóва мéсто кýде је изéла. И текá њим не стрáда ни човéк ни 
стóка. В. Живковић, 1928, Кр); расо, у коме се распала змија (Дој); сперма 
мушкарца (Дој; Гос; Нш; Зс; Бз); шкорпије у зејтину (Ру).

зубобоља. Лечење: вађење зуба који боли (Дýшко Бúчин кљешти је 
имáл и с њи је вадúл зýби. И деда Сотúр из Слáвињу је вадúл зýби, па бéше 
на тáту чéљуску очупúл, па је тáта имáл стрáшни бóлови, па смо му тóпло 
турáли. Сáма сам си зýби вадúла с коньц пред огледáло. Брл); невен, лишће 
(Пн); ракија (Чин, Вој); слана вода (Брл); кухињска со (МЈ); тамјан (Чин); 
отровна течност, слична води, која лечи и трајно чува зубе, лек из турског 
периода (Чедомир Николић, 1923, Бер).

импотенција (муж кад нéма нáпон). О болести: (Ако младожéња не 
мóже сас невéсту прву ноч, вóде га туј ноч нéгде, али ми нéје доодúло дó-
главу и не знам. ж, 1936, Гос). Лечење: бајање и чај од неких трава (Новомáлка 
женá бáје кад муж нéма нáпон. И тај женá дáва за лек нéкакве трáве да 
пијé. Зорица Манчић, 1934, Сук, Сре); бели лук ( ДДК, Пир); буши рупу 
сврдлом на мосту (Окáли га да га вóде на мос да провртú дýпку сас сврдел, 
да мож текá да провртú невéстуту. Гос); вода с бродова и врела (На вúше 
мéста се ýзне таквá водá, помéша се и попúје. КЋу); вода с просипаног 
стожера на гумну, уз бајање (КЋу)); каиш здравог мушкарца да опаше пред 
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први сношај (Једьн стýри каúш и дáде га на младожéњуту, да мож да му 
се дúгне, да опрáј невéстуту. Гос); ораси (ДДК, Пир); некувана јаја (ДДК, 
Пир). 

искашљавање. Лечење: босиљак, чај (Гра; Кр; При); липа, чај (Пир; 
Брц; Вој); мајчина душица, чај (Гос, Вој). 

испуцала кожа на рукама. Лечење: овчији лој (Рс; Рос); козји лој 
(Брл). 

испуцале пете. Лечење: козји лој (Брл). 
ишчашење ноге или руке. – Лечење: код народног ортопеда и код ле-

кара (Повредúл сам нóгу, детé. И три гóдине ишчáшена, а óчув нéче да ме 
лéчи. Кáже ми: Бóље текá, нéма да úдеш у вóјску и у бúтку! Мáјка ме, пóсле 
три гóдине, однéсе у цедúло чьк у Смúловци. Али ногá зарáсла, не мóже 
нúшта. И врне ме. Дóктур прéпоручи бáњу Ковиљáчу, али нéма пáре, óчув 
не дáва. Пóсле продадéм мојý ливáду и отúдем тáмо, али нéје помóгло. И у 
Сóфију, четúрес и пету гóдину, прибрáше ме за оперáцију. Зглоб срáсал на 
тéсно. И исправúше нóгу. Јеленко Алексић кривјат, 1928, Рос. Кóца Клчегóв 
прајúл је рýће и нóђе ýбаво. Доодúл је нáрод од све стрáне при њéга. Чин); 
масажа сапуницом у топлој води (Вој; Гос; Брл). 

ишчашење кукова (ишчéпи се клк нá-страну). О болести: Народни 
лекари су покушавали да поправе стање кукова, врло ретко успешно (Брл).

Јетра кад боли (кој пáти од јéтру). Лечење: мокраћа (Рос); сурутка, 
искувана (Кр); сир, млад и несољен (ДПп, ДСл). 

Јечмичак (јечмúк; јечмичьк; јечемúчак). Лечење: бели лук и коцка 
шећера (ТД); восак, загрејан и у виду листа (Соп); восак, преко крпе (Изв); 
зрно јечма из коњске балеге (КЋу); мајчино млеко (Рс; БСа); маст из увета 
(П): намигнеш измету (Дој). 

кашаљ (кáшљица; сúлна кáшљица) – О болести: (Укрпчúла ме 
кáшљицата. Вој; ДГу. На трúста нáчина покушáмо да се бáба олéчи; úма 
вúше од гóдину дьна и половúна, и онá си још кáшље. ДТО). Лечење: бели 
лук, перје; венац без главица (Кс); боквица, семе (Гос); босиљак, чај (При); 
вино, загрејано, и љута паприка (ДДК); врба, чај од лишћа (Км, ВС); глог, 
цвет (Км; Сре); зова, цвет (Сре; Км); ивањско цвеће и друге траве које се 
беру о Ивањдану, и чувају се у снопу за лек (БСа); козји рожић и жут шећер 
(Брл); компот (Бла); липа, цвет (Вој; Пн); дуња, лист (МСв); магареће мле-
ко (Кр); мајчина душица (Пок; Км; Вој); мајчино млеко, за дете од три до 
четири године (Рос, ВРж); нана, чај (Сре; Пн); óтодовка трава, чај (Гос); пе-
пео, мала количина у води (Трњ); рендисани рен, с медом измешан (Вр); са-
леп (Пир); сирће од дивљих јабука (Сре); слатка папрат Polypodium vulgare 
(Км); клека, плаве бобице за чај (Гос; КЦВ); црни глог Crataegus oxyacanta 
(ДПш); црни лук (Држ, Трњ); чај од упрженог шећера (БЧ; Пн); чај од пре-
горелог шећера и беле раде (Кс, ВСв); чај од прегорелог шећера, уз додатак 
мало зејтина (Чин); штавeљ Rumex obtussifolius, семе (МСв). 

кијавица (ћијáвица). Лечење: загревање топлом паром (Брл). 
кила (прéћид). Лечење: трава од килe Astragalus gliciphylos (Об). 
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кичма кад боли (кад прибóљћује кúчма; грбина кад болú; усáди се). О 
болести: (Усéдо се, не мóгу да се свáџам. Пк, ВЛк). Лечење: гавез (Вој Гос, 
Бе, Пир); мечка да изгази болесника (Кр; Гос); 

Клúње (клúнове; клиновúто детé; клиносáло; прéћид). О болести: 
(Стомáк болú детé, па се клчú, рéпчи се, и кáжу клиносáло. И отúдем у 
Звóнци при баба Станóјћу Тáсину. Онá вáри трáву. И дáде ми туј трáву. И 
детé се óлечи. Данка Савов, 1931, ДЈД. Детé се грчи, пиштú. Чин. Клиновúто 
детéто, стóмак га болú. ДГу. Мудáнцата на детéто несý једнáква. Зав. 
Мóра свáко детé да úма клúнови нéкад. Јел). Лечење: бајање и друге магијске 
радње (Бáје се. Из Гóрњу Паскашúју женá је од прéћид бајáла. Носúла сам 
детé у љýљћу преди слнце. То се преди слнце лéчи. Оди шипьк дванáјес прýчће. 
Он полóжи прýчће на труп. И он сечé прýчће на дéсет парчетúћа. И пóсле 
донесé прýчће и тýри под јастьк. И пóсле се ýјутро запýди на крстопýтину. 
Станка Младеновић, 1936, Чин. Стомáк га болú, па отидóмо при једну 
бáбичку. Онá му прéбаја и рéче: – Ексéри, с којú је билá разьпета кóжа на 
зид да се сýши, да ђи узнете и да ђи вáрите у вóду, па да пúје тýја вóду, да га 
мáне стомак. Мира Алексов, 1931, ДГу); змијавац Chelidonius majus, и још 
осам других, уз магијске радње (Травá од клúње, змúјовац, вáри се, прећипú. 
И тýрају се још óсам трáве зáједно с прéћид. Свáри си га ка си заврне. И 
мáјћа донесé дете пред слнце, да га онá запóј. И донесé три орéја. Бáбата 
стрóши орéсити и дадé на мáјћуту, или женýту којá га је донéла, да изедé 
јáтћете. А трú љýсће врља, трú остáну. Глéда да бýду шес љýсће, од свáћи 
орéј по две на половúна. С нож га раздвóји од дебéлото. Три панúце врљи 
од свáћи орéј, три остáј. И у огњúште улéзне мáјћата, и детéто нóси нá-
руку. И бáба грéбне с једну љýску од тýја трáву и запóј детéто. И укáчи ђу 
високó. Пóсле ýзне, па на дýвар мáјћата, а детéто спóља, а женáта унýтра. 
И дáва му. А тýја љýску дúгне високó. И úде пóсле на труп, и труп између њи. 
Запóј га. И тýја љýску укáчи нéгде високó. И пóсле тýја трáву сúпе у шишé, 
на детéто што остáло. И дадé, и речé: Iма да нóсиш дóма тýја трáву! И 
кáже: Да улéзнеш у úжу. И закóви ексéр, ка га запóјиш први пут. Па јýтре 
пóново. Запóји га с мáлечку ложúчку. А јексéр помéра до четúрес дьна. Ковé 
га све повисокó свáћи дьн. И пáзи да ђу слнце не вáрне и да не прескóчи. И 
пóсле тóва детé се зовé прéћид, једнó му јајцé помалéчко, а једнó поголемó. 
И онá га текá излéчи. И какó у тóва шишé травáта чамрéје до четúрес 
дьна, текá чамрéје и бóлката. Рýпе úду нáвише. Петровка Ћирић, 1921, МЈ); 
кува се нека трава, па пије одвара (Клиновúто детé, трáвку му нéкакву ћипý. 
Јелена Марковић, 1923, Јел. Жéне запáвљу с нéку трáву оди клúнове. ВЛк. 
За клиновúто детé травá, лúстовети рéскави, цвет рóзо, а кад прецьвтује 
úма ко шиљчéнце. Iма и жéнско и мýшко. Мýшкото је модрó, а жéнското 
рóзо. Ако не ýмрем до лéтос, че ти набéрем тýја трáву. Данка Савов, 1931, 
ДЈД); одвара од неке биљке која расте поред текуће воде (Травá нéкаква, па 
у свáре, па у сúпу у мáло тестичé. И однóсе клиновúто детé и туј воду кудé 
водá протúча. И тáмо га запóје с тýј вóду од лековúту травúцу. Драгиња 
Ранчић, 1924, Брл). 
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колено кад заболи. Лечење: ракија, масажа (Кр). 
колера (рет. корéла). О болести: (У једнý кýћу, Пáнта Кóцин кудé је, од 

óсам остáли сáмо син и баштá. Драгиња Ранчић, 1924, Брл). Спречавање 
епидемије: побијање каменог крста у атару.(Кр). 

колика абдоминалис (мешúна кад болú; мешúнка кад болú; кад јáко 
заболú жељýдац; кад се скукýљиш од бóлку; кад увáти стомáк; пýпак). 
О болести: преједање (Презобáла сам дýдови и ýвати ме стомáк. КШт). 
Лечење: загревање стомака крпама, које се повремено квасе врућом водом 
(КШт); дивља нана, чај (Гос, Бе, Пир; Км; При); зечји трн, подубица и још 
седам трава, од којих једна расте по млакама, све у литру белог вина (Јал, 
Об); мокраћа (КШт); пепео, пије се с топлом водом (КШт); прављење пуп-
ка (Мешúна кад болú, пýпак су бáбе прајúле с грне. Ћúпне вóду, наплни грне. 
Постојú текá, па исћипé водáта, па óдма поклóпи грнето на мешúнуту. 
Онó поседú колко једьн сáт и мешúната улéзне у грнето. И грне се олáди, и 
мешúна се врне. Комшúћа га завртú на дéсно и стýри; онá је тов работúла. 
Драга Гргов, 1926, ДДК); ракија, с много соли (ДТО).

коњунктивитис (крваво óко; метáљћа; óко кад закрвáви; óко кад 
заболú). О болести: (Заболéло га óко. Па им тáја женá реклá да му сúпну 
рећúју у óко. И онá сипáла. И пóсле ослепéло детé на тóва óко. Сук, Сре). 
Лечење: Бајање (Мáјћа ми ме одвéде при бабу Тáлу Калаџúјину и онá ме 
спáси од метáљћу. Коньц црвéн, крв у óко. Трља окóто сас грýчку шићéр и 
бáје. Милица Јовановић, 1936, Гос); восак, загрејан и у виду листа (Дој; Рос; 
ДПп, ДСл; Кр; Чин); млеко (младе) дојиље (Чин; БЧ; Зс, Зав, Брц); торица 
Gallium aparine (ДГу). 

кост, када боли. О болести: (Све мóже да болú, али кошчúна кад болú 
– тóва је крај. Лек нéма, сáмо мож да трпúш. Км). 

кочење (укóченос; човéка ка све укóчи). Лечење: масажа (Вој, Изв); 
бели лук и сирће (Брл, ВРж); босиљак (Брл, ВРж). 

крајници када гноје. Лечење: говеђа балега, топла и свежа, као облога 
(При); нишадор (Пок, Пир); притисак прстом кроз уста (Црв, Пир). 

крв да циркулише. Лечење: сурутка, неслана и свежа Кр). 
крварење из носа (крв на нос). Лечење: држање руке изнад главе док 

не престане крварење (Брл); забацивање главе уназад (Рос); подизање главе, 
а затим ударање бочном страном шаке у врат или потиљак (Чин; БЧ). 

крварење посекотине или ране, да се заустави. Лечење: косáт (Кад 
се човéк посечé, у рог се држú косáт, па се с њéга зауставља. Владимир 
Ранчић, 1921, Брл); кафа (П, Пир); паламида (ДД); труд (Брл). 

куга (чýма). О епидемији: (Вьздан грóбове кóпам, дьн нéма да грéшим! 
текá ми је дéда причáл за чýму. Радмила Костић, 1920, КРБ). 

курје око (кýрјачко óко). Лечење: дебéла кóка, биљка (БЧ); зечји лој 
(Рс); змúјавац (Рс); киселина (Киселúна úма једнá за од тýја бóлку. Пúпнем 
с клéчку у њу, па пóсле пúпнем кýрјачкото óко. Текá сам се лечúла. Драга 
Гргов, 1926, ДДК); козји лој (Кр); свињска (маст ДДК). 
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куцање крвног суда између веђа, уз главóбољу. О болести: (Цька ми 
меџу вéџе, као сáтан што цька, и главá ме болú. Бз). 

леукемија. Лечење: корњача, месо од ње. (Рос, ВРж). 
лице, кад изгори од сунца. Лечење: кисело млеко. (При; Вој, Пет). 
лице и кожа, када поружне (огрýби се лицé, кóжа). Лечење: свињска 

маст, испрана у дéвет вóде (ДСл). 
лудило (закáчено кад је нéкоје). О болести: (Млóго га Бýгари бúли. 

Носúл је жéнску кошýљу и ишьл без панталóне, закáчен. ДД).
лумбаго. Лечење: појас од коже дивљег зеца (В. Ранчић, 1921, Брл). 
магарећи кашаљ (магарúца; магáрешка кáшљица). О болести: (Кад 

сам билá детé мáлечко па сам болувáла од магарúцу, затóј текá замýцкујем. 
Тм). Лечење: магареће млеко (Вој; Чин). 

маларија (грознúца). О болести: (Грознúца је за врéме рáта билá. Да 
се не једý јáралиће зеленé. Зовéмо ји грознúца; од њи вáта грознúца. Дивна 
Нејић, 1934, Соп, Тм). Лечење: јоргованцвет, или лишће, или жиле од ко-
рена (ДГК, Пир); кошуљица од змије, да се надими болесник (Рос, ВРж); 
лежање, мировање (Кс, Бла); мокраћа, туђа, да се пије. (Брл). 

мале богиње (богúње; бођúње; бођúњће; сúпанице). О болести: (Два 
дьна се не вáри јéло у кýћу, а ако úма вúше децá онá се одвоје у друг крéвет. 
И белó да је поред њéга. По óчи се познáје кад трéбе да úма сúпанице; 
скрвáве му се óчи. Драгиња Ранчић, 1924, Брл). Лечење: вино, црно (П; Кс, 
Бла); кува се и једе кукуруз (Гос); не купати се (Сук, Сре; Изв); слатка храна 
(ДПп, ДСл); топла соба и постеља (Држ, Трњ; Гос; ДПп, ДСл); црвени да 
су одећа и покривач (БЧ). 

малокрвност. Лечење: бубац кокошке. (Брл, Вој). 
Масúљ (кад препýцају рýће). О болести: (Масúљ му се дúже нá-руку. 

Мира Алексов, 1931, ДГу).
маститис (масúљ у пýпке; мурдарльк на женý на пáзуку; кад болú женý 

пáзука; пáзуће ђу болý; удáри женá на крмý; ударúла на вúме; ударúла женá 
на млекó; усóв ударúл). О болести: (Сасирúло се млекó и притурúло се још 
нéшто, па мож да осакатéје. БГрн. Масúљ у пýпке имáла сам кад је детé 
веч имáло гóдину дьна. Почé ме србú једна пýпка и ја га почé дóјим сáмо на 
другýту. И после почé да ме србú и тај пýпка, и ја га сáмо због тóва одбúјем. 
Дој). Лечење: бајање (Кадá женá удáри на крмý, бајáло се. Бајáле су баба 
Душáна и Јéвда Лúчина. Гос. Кад женý удáри усóв, помáга бајáње на сек. 
ППж, Орљ); загревање дојке топлом водом и топлим крпама, и измузавање 
(ВРж; ППж, Орљ); кисело млеко и ракија (Кп); масажа ракијом (Чин); мо-
рач Anethum foeniculum (Пн); мéка барска биљка (ДДК); пелена, наквашена 
мокраћом бебе (Кр); привремени прекид дојења (ВРж); пројено брашно и 
сирће (Тм); ракија (ДД); слатко да поједе (ВСв); смањење коришћења, или 
забрана, неке хране и неких пића (Тм, Нш, Соп, Рос, ВРж); топла вода и 
топла крпа (КЋу); топле крпе и хладна вода (ДД); туђе дете да подоји (Брл); 
хлеб с нéшто (БЧ). 
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младеж (мáдеж; мáдеш). О болести: (Не рéже се, óпасно је. При). 
Лечење: сечење оштрим бријачем (Душан Каменовић, 1922, Рс). 

модрице (модрéтине). Лечење: ветрогон, одвара и облога; леска, кора, 
чај. (Гос). 

модрице код премлаћене особе (крв ка насéдне; модрињá; насéдла 
крв од големó бúјење; убијóтина; убивóтине). О болести: (Кадá премлáте 
нéкога, или се сам поврéди, или пáдне од високо. Нéком запрéте – Че те улáгу 
у кóже! Или се смејý за нéкоју женý: Муж у уложúл у кóже! Брл). Лечење: 
ветрогон Eringium campestre, восак. (Изв); зечја кожа (ВРж); јагњећа кожа, 
или кожа двиске, од управо закланог брава (Кр); козји лој и восак (Кр); крва-
ва зечја кожа, одмах по клању (Кр); овчији лој и восак (Кр); сирова јагњећа 
кожа (ВРж; Гос; Кр); сирова овчија кожа и сирће (Кр, ДСл). 

мора (морá). О болести: (Кад úма прúтисак, па га притúска морá. При. 
Прóлети ме гáзи морá, кад морáч излéзне. Текá је од млáде гóдине па до са, а 
станýла сам бáба. Пн). Лечење: морач Anethum foeniculum (При). 

мука у желуцу. Лечење: кора хлеба, уситњена сечењем и испечена на 
врелој површини пећи (Ђурга Пејчић, 1925, БСа). 

назеб (нáѕеб; остúне човéк; простúне човéк). О болести: (Кад прем-
рзне човéк, онó болú од тóпло, па не смéје óдма да се грéје, него пóсле. 
ДДК). Лечење: вуна, неопрана, са доста сере (Брл); гашење угљевља (Кад 
озéбне нéкој млóго, гáсе му се ýглењице. И да се омúје и да пúне од туј 
водúцу. Будимир Јотић, 1919, СГл); загревање (ВРж, СГл; Об); загревање у 
каци са врелом водом, у коју су стављене морска со и орахова шума, уз маса-
жу (Будимир Јотић, 1919, СГл); зечји лој, козји лој или гушчији лој (П, Пир); 
козји лој (БЧ, Трњ, Црв); кукурузно брашно и сирће, као облога (ПШљ, 
Пн); кромпир исечен на кружиће, изрендан или стуцан, уз мало сирћета, 
као облога за чело, и крпа наквашена сирћетом као облога за табане (Брл, 
Пн); крпа наквашена ракијом (БЧ); масажа свињском масти са сирћетом, и 
загревање (Гос, Брл); масажа ракијом (Об; Бла; Кр; ПКр); масажа ракијом 
у коју је стављена свињска маст (Рос); ракија се измеша са сирћетом, па се 
том смешом масира (При); расо, пије се (Гра); свињска маст, а затим ракија 
(Пн); чубар Saturea hortensis, чај. 

наследна оптерећеност. О болести: 1. Сифилис (Билú су нáпредан дом. 
А пóсле крв лóша, почéше да úду наѕáд. И пóсле се отселúше. Јел). 2. Чир на 
дванаестопалачном цреву (Митровúћи из Кóстур, крáтак им век, а женá 
ми је од њи. Умúру млáди од чир на дванаестопáлачно црéво, од четúрес и 
пет до педесé гóдине. У úсте гóдине је умрéл мој син у којé му је умрéл ýћа 
из Кóстур. Гра). 

нека болест (нéкаква бóлка). Лечење: даждевњак (Милица Мадић, 
1908, Дој); змијска кошуљица. Милица Мадић, 1908, Дој); ланено семе (Гос, 
Бе, Пир); пет траве (подубица, дивља нана, кантарион жути, ниска хајдучка 
трава и жута хајдучка трава, одвара се пије (Пет трáве свáрим: подýбица, 
за желýдац и апетúт; бáрсћи босúљак; смúцаљћа; ајдýчка травá, зовéмо 
ју мишћéина; равунúка, úма ју сáмо у кáмен. Све пет трáве зáједно се 
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вáре. Зáједно с њи вáрим и кúчицу кад сам бóлесна. Све óмито и у ладовúну 
сýшено. КДК). 

несвестица (заштýкне му свес; свртú му се свес). Узроци: сунчаница 
(Удáри ме слнцéто и свртé ми се свес, заштýко. ДГу); трудноћа (Билá у 
дрýго стáње и пáдне у огњúште, и óчи изгóри. Уватила у нéсвестица. Пóсле 
нејé родúла детé, избúла га, побáцила. ДКВ). Лечење: пропуштање кроз ве-
риге над огњиштем, уз бајање и друге магијске радње (КЋу); неко му седне 
голим туром на нос, тако да му засмрди чмар (КЋу); силом му, кашиком, 
отворе уста, па му затим више њих пљује у њих (КЋу).

неспавање (неспањé). Узрок: смрт најближег (Бóга вéрујем, али од 
какó ми је син умрéл не úдем у цркву. Крúво ми заштó ми сúна ýзе. Сви лéгну 
да спу, а ја не спим. А мож ли трúјес гóдине човéк без спањé?! Верослава 
Јовић, 1924, Тм). 

ноге кад боле (нóђе кад издадý; с нóђе кад се закáше). О болести 
(Јéндера-пéндера, крúви, сас штáп úде и кáра крáвуту у пáшу. Сук, Јал). 
Лечење: зечји лој или лој јазавца (Пн). 

ноге, кад течý. О болести: (Одúло је детéто на столúце шес гóдине, 
нођéте му течý. ПРж). 

ноктојеђа (ноктојéж на прсти; ноктојеџа). О болести: (Кадá óдимо 
бóси јáвља се ноктојéж на прсти. ППж, Орљ. Јáви се плúк на прс, и не мож 
се лько олéчи. КЋу). Лечење: Говно, намажу се болесни прсти (Када се јáви 
ноктојéж, огалáти се с говнó и олéчи. Вера Пејчић, 1929, ППж, Орљ); про-
вуче се игла са концем од неопране вуне кроз мехурић, па конац остане из-
весно време у њему (КЋу).

нос, када је код детета затворен. Лечење: мазање и масажа свињском 
машћу (КЋу). 

обилно прање. Лечење: бели лук, одвара (Гос, Бе, Пир); першун (Гос, 
Бе). 

огребóтина (изгребóтина, огрéбено мéсто, огулóтина). Лечење: бале-
га говечета, свежа (Брл; ДПш); блато (Соп, Тм, ДПш); вода (Ру); дивља 
жалфија Salvia sp. (Рос, ВРж; Орљ; КШт); дивља жалфија наквашена 
мокраћом (Јел, Рос). дуван (Пн, ДНш); зејтин (Нш, Соп); кожни каиш, стру-
готина од њега (КШт, Орљ); земља (Сук); зечји лој (Рос); мокраћа (Орљ; 
Соп, Тм; Рос. ППж, Орљ; Км); не лечи се (ДСн, Рс); паламида, истуцана 
(Изв); паламида наквашена мокраћом (Јел); пепео (Сук); пухара Lycopedron 
bovista, прах (Чин, Вој; Орљ; ДНш; Км); ракија (Кр); ракија и зејтин (При); 
ракија и свињска маст (ДНш). 

одлив (крварéње при женý). О болести: (Iде млóго од њу. ДГу. Мáјћа 
ми кáже: – Чéрко, ти си на мéне. И ја сам чéсто крварúла! Сук, Сре). 
Лечење: биљка жутога цвета, чија цваст подсећа на секирицу, чај од ње 
(При); биљка црвенољубичастог цвета, већа од 1 м, расте уз потоке и канале 
(ПШљ, Пн); везивање стомака жени, која виси с главом наниже (Увáтимо 
женý којá úма óдлив, па ју укáчимо на слбу, па нóђе нагóре а глава надóле, 
висú. И навржемо у марáмице, с двáјес-трúјес комáда ју опáшемо чврсто. 
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А онá ровé. И пóсле польгьчка ју дúгнемо. Ја сам тој работúла са жéне. 
Ружа Тошић, 1931, КЋу); гологуза (Пн, ПШљ); ивањско цвеће, букет раз-
новрсних цветних биљака (Пн); трњина, плод; хоћунећу, чај (ВРж). 

ојед (прудéње; опрýди се). О болести: (Жешчáва, знојéње, па се дéси 
да се детé и човéк опрýди. Рс. Бебé и мáлечко детé се опрýди од мóчку, 
од нéчисто. Пир). Лечење: главница кукуруза (ПШљ, Пн); зејтин (При; 
Рс); зечји лој (Рс, Кр); козји лој (Рс); кукурузно брашно (Рс); купус, кисели 
(ВРж); маслац (ВРж); маст свињска (Гос; Дој; Брл); маст свињска, испрана 
у девéт-вóде (Црв; Рс; ВРж); маст свињска, препржена (Кр); маст свињска 
и сирће (Брц); овчији лој (Рс; Брл); црнило са тигања (Рс); често купање и 
прање млаком водом (ДГу). 

око, када сврби (óко кад србú). Лечење: млеко дојиље (Зс, Зав, Брц). 
око, када се убоде. – Лечење: нишадор, у виду житке масе. (Кр). 
око, када сузи и када је црвено (влáга у óчи; метáљка у óко; метéљћа). 

О болести: (Метáљка у óко крéне од нос прéма средúну, како нарáслина. 
Жéне ђу брзо лéче, на сам почéтак. ДИз). Лечење: ситан шећер (ВРж, Рс). 

опадање косе. О болести и лечењу: (Кадá на нéкоју или на нéкога опáда 
косá, да врже на глáву црвéн коньц и да úде на Змијовúчћи кáмик да се тáмо 
омúје. И пóсле нéма главá и óчи да ђу болý и нéма кóса да њу опáда. Пир). 

опекотина (изгорéтина; изгорóтина; изгорéвина; горéвина; горéтина; 
опеклóтина; опекóтина; опáри се нéко; попáри се човéк). О болести: 
(Горéвина је ако се попáри с воду или ако се изгóри. ДДК; Гос). Лечење: 
балега говечета (Пн); беланце и кухињска со (ДДК); блато, житко да је, и 
кухињска со (Тм); блато или хладна вода, размућено јаје, прополис и свеж 
несољен сир (ДД); вода, хладна (Нш); восак и овчији лој (ВРж); вуна, свеже 
сагорела (Брл; КЋу); свежа говеђа балега (Држ); говно, његово, свеже, и 
његова мокраћа (Рос; ВРж); говно или свежа говеђа балега (ДНш); зејтин 
(Рс; Зс, Брц; Јал; Цр); јаје, размућено (Кр; БСа); јаје, опечено (КШт); јаје и 
биљке од опекотине (Ста); кантарион, који је 40 дана стајао у зејтину (Пок; 
Зс; БЧ); Кантарион, који је дуго стајао у зејтину, добро измућено беланце 
и со (ПШљ, Пн); катран (МСв); катран и зејтин (Пк); кисело млеко (ВРж; 
ДПп, ДСл; Изв; Пк; МСв; Тм; ПКр); кожни каиш, струготине од њега 
(ПМш); козји лој и сасецкан празилук на пртеном платну (Држ, Трњ); ко-
ломаст (Црв, Пир); кост, сагорела (Брл); кромпир (Јел; МСв); купус, кисели 
(Дој); купус, сладак, наквашен зејтином (П, Пир; Сук); мастило (КШт; Вој); 
мокраћа (Рос); маслац (Пк, Рс); мастило (Сук, Вој; Црв; Пн); машинско уље 
(Ста, Црв); млеко (Ста); невен, цвет укуван у свињској масти (Изв); неопра-
на вуна (КЋу); облоге, хладне (ПКр); овчији лој (Рс); орах, зелени омотач 
плода (Зав); празилук (ДКм); прополис (ДСл); ракија (Нш, Соп); рéза гове-
чета Брл); свињска маст (Гос); свињска маст и мáчка од шевара (ПШљ, Пн); 
свињска маст и рогозина Tupha latifolia (Црв; Соп, Тм); свињска маст, уз 
додатак сирћета (Нш); свињска маст, испрана, уз евентуални додатак соли, 
беланцета или сирћета (Маз се премúје с трú-дéвет прýчће, изрéди ђи трú-
пути. И на свáку клéчку мéња водýту. Тóва је лек и за бебé кад се кýпе, и од 
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високý температýру, и за горéвину. Гроздана Тошић, 1914, Кр; Слободанка 
Витановић, 1928, При; Сре, Кр; ВРж); свеж, неисцеђен и несољен (крављи) 
сир (Бс; Брл, Цр; ДПп, ДСл; Кр; ПРж; Ру); сирће и јаја (Црв, Пир); сли-
на (Ру; Гос); слина и со (Кр); смола јеле или бора (Брл); со (Кс; Зс; Гос); 
сода бикарбона (Црв, Пир); сурутка (ВРж; Пн; ПШљ); топљено масло (К
Ћу); хладна вода и со (П, Пир); фирнајз (При). Мелеми: 1. Восак, ендодерм 
зове и зејтин (ýзне се вóсак. И ýзне се од бьз зелéното под корýту што је. 
И ýзне се зејтúн. Бь3ат се прокýва у зајтúн, па се дóдаде вóсак да бýде 
жúтко. И товá се мáже на рáнуту, на опекóтинуту. И рáна зарастé без 
óжиљак. Станимирка Мадић, 193о, Об). 2. Жуманце, зејтин, ендодерм зове 
и восак (Узне се жлчка од јајцé и зајтúн, у кафéну шóљу, сúпе се у тањúр. 
А на грáнчицу од бьз ољýшти се корá и врљи се, па се ољýшти зелéното 
оди дрвóто, па се тýри у зајтúнат да се прокýва. Па га пóсле тргнеш нá-
страну, па тýриш чис вóсак, парчé кóлко грýчку шићéр големó. И прокýваш. 
И згýсти се, и мáжеш, и онó засýши за два-три дьна по горéвинуту. То је 
мелéм. Христина Петровић, 1917, Кр). 3. Зелена кора с плода ораха, пржена 
у зејтину, уз додатак воска и ракије (Корá зеленá од орéси, па у зајтúн. Па 
се испечé, испржи, и извáди се корáта. Па се тýри вóсак на тóпло, сúпе се 
рећúја, и тргне нá-страну. И кад се стéгне, мéша се сас тóва дрво што си 
оделáл. Зејтúн úде две шóље, а вóсак кóлко пóла длан. Ка сúпеш вóсакат, 
пóсле сúпеш рећúју, и онó се стéгне, згуштéва се. Стана Чалић, 1930, ДД). 
4. Свињска маст, семенке једне високе биљке, восак и тамјан (Iмајемо бáбу 
у селó, бобо Јéвда на Марúнка. И ýзне трáву, високá травá окол осамдесé 
сантúма, и úма зрнца úсто грóзје. И тај зрна наћúне и тýри кашúку маз 
од свињý, и вóсак, и тьмњáн. И све тóпи у тањúрчек у којú не једéм. И с 
тој мáже с перушúнку. Дьњам мáже прéко три пýти. И ýјутро и ýвечер 
óбавезно. Слободанка Николић, 1927, Пн). 

опекотине од сунца (слнце кад удáри и изгóри; кад опечé слнце). 
Лечење: кисело млеко (ПКр; П; Вој; Зс, Зав, Брц). 

опоравак (да објачкáје; да се посврне). Лечење: бубац кокошке (Брл); 
јаја (ВЈ); козје млеко (Кр; Км; Вој; Брц); колострум (КЋу); сурутка (ВЛк). 

оток (отéклина; нúцина). Лечење: восак (Тм; Изв); семе трстике изме-
шано са свињском машћу (Тм); сир, млад и несољен, печен на врелој повр-
шини плоче (Ста). 

отоци лимфних чворова (усóв). О болести: (Усóв је кадá женá удáри 
на млекó, а и дрýђи óтоци кадá се јáве под пáзуку и окол срамóту. Р. Тошић, 
1931, КЋу). 

очи, када ослаби вид. Лечење: лековита вода с познатог извора у атару 
(ДСн; ВС); мокраћа, властита (ДПп, ДСл). 

очи, када се загаде (óчи, кад напљýје муá; óчи кад србý). Лечење: вода с 
лековитог извора (Км); восак, загрејан и у виду листића (Дој); млеко дојиље 
(Пн); мртва копривалúсата Lamium maculatum (Дој); овчија балега (Јел). 

ошамућеност због болести (заштýкне нéкоје од бóлку). О болести: (Ко 
да úде кýћата с мéне, лóше ми. И паралúза. Сáмо ми стáну лóше. Трпéла 
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сам, нá-срце сам турáла. Сук). Лечење: масажа (Кад заштýкне, трљам га у 
тúлат бьш, у бáчвицуту по чангáљат. Туј га натúснем и он зúне. И одовýд 
му тýре ложúцу у устáта и вóду му сипýју. Р. Тошић, 1931, КЋу); резање 
испод језика (КЋу). 

ошамућеност због љубавне магије (дадé му нéшто у јéдење или 
пúјење да га зашамáди). Узроци: менструална крв у вину (Кр, Брл); главица 
шибице у вину. (Држ).

оштећење мозга (закáчено). О болести: (Ја од шејесé и четврту гóдину 
задржáвам гóвор. Uдари ме једьн пијáн у селó јáко у врат и глáву, нúшта 
га несьм дирáл, и тóва је послéдица да не мóгу да говóрим. С. Најдановић, 
1941, Гос. Падá од мотóр и нејé какó трéбе. За жúво је жив, óди пó-земи, 
слнце га грéје, али сас здравље неје дóбар, и женá га мáну. Р. Влатковић, 
1943, ТД, ВЛк). 

парадентоза (пљýска). О болести: (Пљýска је кадá се надúѕају плúкови 
на жљебурúне и на нéпце. КЋу). Лечење: бајање (КЋу); дальк травá (Iма 
травá дальк, клас у како свечá, с њу лéчимо пљýску. Ружа Тошић, 1931, 
КЋу).

парализа (áлне нéкога; заметé нéкога у глáву) О болести: (Заметé 
нéкога у глáву и пóсле нејé човéк какó трéбе. Бе. Мáни да ми дáваш мéсо 
тóлко да једéм, че ме áлне. Пир).

пегави тифус. О болести: (У Први свéцћи рат Јелéнко Мáрков оболú од 
пéгавац. Онú га увáте и пренесý га там кудé су бóлни, че га врље у морéто. 
А баштá ми га крúшом извáди из мртви и врне у здрáви. Јелéнка пребáце 
у бóлницу, олéче га, али остáне глув од пéгави тúфус. Десимир Николић, 
1930, Гос). 

пијан, да се отрезни. Лечење: говеђа балега (КЋу, Пир); коњска бале-
га, испод носа (Дој; Брл; Вој ); расо (Сук, Сре); црни лук (ЦД; БЧ; Брл).

пијанство (нéкоје се навúкне на тýја кáпку проклéту). – Лечење: 
копитњак (Дој). 

пликови (подмúцáљћа). О болести: (Дóјде да се јáве плúкови по нóђе, 
а мóже и по рýће, по снáгу. Како кад се с копрúву изгóриш, али поголемú. 
Богосав Станковић, 1941, Ор). Лечење: бушење иглом са свиленим концем, 
при чему се конац остави како би излазила течност из пликова (Богосав 
Станковић, 1941, Ор); свињска балега (При, Пн). 

пликови на длановима и табанима (клóбуци на длáнове и на тáбани). 
Лечење: нека биљка, коју даје врачара (На детé ми се на длáнове и на тáбани 
дúгоше клóбуци, рéтка бóлка. Кумúца ми рче да нéје рýса. И отидóмо прáво у 
Зáсковци на појáту. Стúгомо там при једну бáбу, и бáбата штýче. И донéсе 
цвеклó ко шаргарéпа, а стáблото отсéкла да не вúдимо каквó је, и рéче: – Носú 
тој.И да кýпеш детéто у тој четúрес дьна! И ја послушá, и детé оздравé. И 
ја, текá се дéси, трљá рýку на óстро, и пóсле се и мен дúже клóбук, и почé да 
пýца. И ја рéко: – Дај, Бóже, мéне тýј бóлку, оди детéто ју отýри! И пóсле 
мен на-руће. И ка се чéшам, болú. Сас сóзгас сам га горúла да се олéчим. Ве-
рослава Јовић, 1924, Тм); хлороводонична киселина (созгас) (Тм). 



163ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА ПИРОТА И ОКОЛИНЕ

пликови на језику. Лечење: ракија (Драгиња Ранчић, 1924, Брл). О 
побачају: (Док дóјим, да не престáњујем да дóјим. Чим престáнем, óдма 
трýдна. Текá су ни учúле пóстаре жéне. ДГу). О женама које су изводиле 
побачај: (Мáра Стáнкова је порађáла и побáцувала жéне. С вретéно вáди 
плод. Пробýши и онó излéзне. И стóку је спашавáла кадá рáџа; помагáла 
је на краву да се отéли. И ни једнá женá нéје умрéла, све је спашавáла. 
Гос. Дóска је бркáла по женéте, да побáце. Пк. Зóрка Нéцина из Óдоровци, 
онá је жéне побáцувала. ДГу. Нáста Кљáсина је помагáла код пóрођај, а 
и побáцувала је жéне којé закáшу. БЧ). Уклањање плода: бели слез (Пир); 
гњечење плода притискивањем материце прстима са стране, или вретеном, 
или пером, или прстом кроз вагину (Кс, Бла; Гос, Бе, Пир); гологуза (КШт; 
Дој); нека посебна биљка (нéкаква трáвка úма) (ДДК); олеандер (Ста, Км; 
Јал); црни слез (Извýчеш бел корен из њéга, па чвóрат остáне, а увучéш 
унýтра кóрен за пóбачај. И прокрвáви. Дрúна Блáчанка, онá је научúла жéне 
да побáцују. Добринка Костадиновић, 1917, Кс, Бла); чемерика (Черемúка се 
корúсти за побáцување, али се дéси женá да ýмре. Гос, Бе, Пир). 

Пљýсће. О болести: (Кадá се одједнýш дúгну по лицé или по цéло тéло 
вржице, па загноје, па која с бел вьр, којá с црн, па пропљýсну, испýцају, товá 
óкамо пљýска. А мож и по ýста да се надúѕају; ми то све зовéмо пљýска. М. 
Јовановић, 1936, Гос). Лечење: купање и преобука (У вóду за купáње мож да 
тýримо нéкоју лековúту трáвку, али не знам коју смо турáле. М. Јовановић, 
1936, Гос). 

побачај, да се изазове. Средство: квасац у соку од зове да се попије 
(Згáди му се кадá га испúје. Рúга, рúга и побáци. Ружа Тошић, 1931, КЋу). 

повраћање (бљувáње): Лечење: кухињска со (Кр). 
повреда зглоба руке, ноге или колена. Лечење: масажа сапуницом 

у топлој води (Масира се повређена нога или рука у топлој води са сапу-
ницом, и то у правцу пружања костију. Веже се затим изнад повреде или 
где је сама повреда. Затим се повлачи, више изненадних трзаја, у правцу 
пружања костију, и при том пýкне. Тако се нађе где је повреда и врати се 
зглоб. Ако је повреда колена, вода да је што топлија. Масира се сапуном по 
дужини, али лагано. Масира се место повреде. Затим се веже, па се савија 
и исправља нога, а исто је и за руку. Савија се и исправља много пута, све 
док не почне да шкрипи, кажемо да рска. И цимам да дође на место. Видо-
сава Николић, 1940, ПМкр, Ста).

повреда кичме (усáди се човéк и болú га грбúна). Лечење: јагњећа кожа, 
ставља се уз кичму (Кр). 

подљута, накнадно загађена рана (подљýти се рáна). О болести: 
(Препýца се ногá, петá, рукá, па се не мож лько олéчи, на свúв кадá је. 
ДГу). Лечење: бајање (Баба Бóка Тáнина, мојá бáба, онá је бајáла оди тóва 
и билó њу је с рућé. Uзне од метлý, и перó од кокóшку, и још једнó бéше, 
ама сам заборавúла. И кад ти онá пребáје, као да отýри с рýку. Рáњаво из 
Óдоровци детé дојде. И онá му прéбаја. И дáде му бел босúљак, и óдма га 
óлечи. ДГу).
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позлити, одједном и јако (сáзли нéкому одједампýт; пóзли нéкому). О 
болести: (Сáзли нéкому одједампýт, па мóра да бýдеш прúсебан да му мож 
помогнеш. Да му дадéш бар чáшу вóду. ДВи. Позлúло му одједнýш, још 
мáлко да ýмре. ДГу). 

порођај, када је тежак. О порођају: (Породúља да пáзи да не озéбне 
и да не úде нá-поље кадá је лáдно. Соп, Тм. Кад да се порóдим с трéћо 
детé, и детé пречнúк, пóпреко пошлó. И мучúла сам се два дьна, не мóгу 
да се порóдим. Па једнá у селó, кáко бáбица, бркá у мен. И повредúла ме, и 
од тьг не ваљáјем. Гос). Лечење: икона (Iкону целúвујем. Сре); саморóтка 
Lepidium perfoliatum (Сре). 

посекотина (посéклица; посечóтина; порезóтина).О болести: 
(Посечéмо се преко лéто с матúку или с нéшто дрýго, óбично на нóгу или 
на рýку. Цр). Лечење: боквица (Гос; При); везивање (Цр; Ру); восак (КЦВ); 
говно (ДДК); зечји лој (Кр); кантарион (Зс, Зав; Пок); кантарион у зејтину 
(Чин); кожни каиш, струготина од њега (Црв;Зс); маст, свињска, и семе 
шевара (Ста; Кр; Дој); мокраћа (Брл, Гос; Дој; Цр; Пн; Км; ДПп, ДСл; 
Изв); мокраћа и паламида (Кр; БЧ); мокраћа, пухара и серигуза трава (Гос); 
мокраћа, пухара и трава прáбица, која је против змија и која бело цвета 
(Гос); паламида (Сре; Чин; БЧ; Зс); паламида и ракија (ДДК, Пир); паприка 
(Држ, Трњ); подбел, лист (П, Пир); пухара Зав; Зс); ракија (Нш; Зс); ракија, 
паламида и серигуза (Брл); рогозина Tupha latifolia, серигуза Salvia sp., на-
квашена мокраћом (ДИс; Брл, Бз); со и ракија (Сук, Сре); сперма мушкарца 
(Соп); труд (Црв, Пир); хајдучка трава (КЋу). 

последице сношаја, када муж има врло велики пенис (Кад је муж 
млóго курáт). О проблему: (Курáт, па се трú-пути женúл. Две жéне му 
умрлé због тóва: накáра га длбокó, па у извáди мáтерицу и онá пóсле умре. 
И кад је узел трéћуту, врзувáли му крпе за мýда, да мож да га скрáте, да не 
улáзи све. И пóсле с њу живúл, раџáла му децá. Гос). 

постељица да испадне (стéљу кад не мож да избáци). Лечење: 
загревање циглом, мекињама, кукурузним брашном (Гњ, Пир); загревање 
на стајском ђубрету које прегорева (Сук, Сре). 

прва менструација када закасни (прво прањé кад се забáви). О боле-
сти: (Билó је, прво прањé у двáјесдве године. Негица Каменовић, 1967, Гос, 
Бе, Пир). Лечење: лист суве боквице (Гос, Бе, Пир). 

превез црева (зáрез; заврзана црéва; прéвез). О болести (Мешúна га 
болú, заврзáла му се црéва. Цр. Свáку бóлес сам лечúла, зáрез не лéчим. Тој 
кад мешúна заболú. Вáнеш детé с две рýће наѕáд, па úде по теб, држú те с 
рýће, и онó по теб ровé. И држúш га. Онó му се тој завржу црéва, па док се 
одвржу да се не трља. Ружа. Тошић, 1931, КЋу). 

прелом кости (пýкла му кошчúна). Народни лекари: (Вáса Симиџúсћи 
Стамéнковић, он сам си је нóгу наместúл, билá стрóшена. И од тьгај úду 
при њéга. Његóв баштá је тóва úсто работúл. Брл. Вúта из Штрбовац је 
лечúл прéлом, али отвóрени прéлом нéје смејáл да лéчи. ККл. Дóдил учен 
човéк из Крáгујевац у Жељýшу, офицúр је бил, и помагáл је за кóсти, клкове. 
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Лечúл је кóсти. Пл, Об. Прéлом кадá је, úде се у Берúловци, там је нéкој 
лечúл. Кс, Бла). 

притисак. Лечење: мртва копривалúсата Lamium maculatum (Гос); 
празилук (ПРж); пуштање крви (Дéда на Вúтка Коритáра, а Вúтко је рóђен 
дéвесточетрнајесту, пуштáл је крв на слепóчниоцу за од прúтисак. МСв); 
црни глог (ДДК); црвени глог (Гос, Бе). 

пробод, јак (прóстрел; сéкавица; сéкне у грбúну одједнýш). О боле-
сти: (Сéкавица ме ýдари у грбúну. Тм. Чéке мáлко да се испрáјм да ме не 
сéкне грбúна. ДГу). Лечење: бајање, при чему се користе ашов, брус и кости 
ђурђевданског јагњета (КЋу); кухињска со (КЈИ). 

прозевање. О болести (Кад се запрозéвам, пóсле не мóгу устáта да 
састáвим, ко да че ђи растáвим. Мéне прозевáњето мóри. Грш). 

простата, кад оболи. Лечење: (Женá из Цáриброд ми нáправи лéкови 
и све óчисти. Али се јáвља зáтвор. И зáбрани ми да пúјем врýћу ракúју. 
Митић, 1908, БВш, Пир). 

псоријаза. Народни лекари: (Прóста бáба га излечúла од псоријáзу. 
Али не знам какó. Рангел Костадиновић, 1934, ДТО). 

пукотине на кожи (пуклóтине). Лечење: зечји лој (ДПп, ДСл); козји 
лој (Дој); овчији лој (Дој; Рс). 

пукотине на рукама (пуклóтине нá-руће; рýће, кадá се испýцају). О 
болести: (Кад мéшам с рýће трúце и дрýго за стóку, па се јáве пуклóтине, 
па пýцају рýће, нóђе. Гос). Лечење: овчији или козји лој (Рс); свињска маст 
(Вој; Гос). 

Пýпак, кад му нéма. Лечење: Кад смо се доселúли из селó у Пúрот па ми 
се чéрка бéше давúла у кречáну. Ја у извлко и опрá испод чешмýту. И од стрá, 
детéто пýпак нéје имáло. И кáжем на гáздерицу при којý смо стáнували. И 
онá узé лóнче с врýћу вóду па га úзмасира по стомáк. Па му одма пóсле тýри 
лóнчето на стомáк и оно га увýче. И за пóла сáт лóнчето повýче пýпакат. 
Онá с једнý рýку масúра, па крýжи мáлко, да доведé пýпакат на мéсто. 
Брл). 

Пýпак, кад се помéри (пýпак кад се развúје; крáтка трљáвица; јáка 
трљáвица). О болести: (Пýпак кад се развúје, трљавица, онó је слúчно. Једнó 
кáжемо пýпак се развúл, дрýго крáтка трљáвица и трéћо јáка трљáвица. 
Гос). Народни лекари: (Лечим пупак. Научио сам од оца. И не преносимо 
знање другима. Тако ми је отац рекао. А пренећу знање унуку милиционеру. 
Бранко, 1930, ВСв, Пир. Лечење пупка код Бранка Суводолца, према сећању 
пацијента непосредно по лечењу: (Ево како ради. Прво пипа изнад пупка ис-
пруженим прстима док не напúпа грудве. После пипа савијеном шаком и са 
обе савијене шаке гура благо навише. После пипне десном савијеном шаком 
и гура према навише. Затим се окрећем скроз на леђа, а обе руке држим уз 
тело. И он каже да се опустим. И чека ме да се скроз опустим. И почне 
затим да тражи жúлку изнад кука, сасвим благо, и када је нађе иде за њом 
полако навише и као да је вуче. И иде и иде навише по њу, уз кичму, све до 
плећа. И све одваја ту жúлку до рамена. И када стиже до рамена, рече: 
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Теби се кочи врат. Не знам да ли надлактицу, све до рамена и врата. И 
затим ми веза десну руку изнад лакта. Жúлка иде од рамена према прсти-
ма. И он ме стеже марамицом. И поново рече да легнем на леђа. И поново 
поче да ми пúпа десну страну и да је подиже. И учини ми се да ми је пýпак 
завртéл. И стави чашу и рече: – Добро је, нéје ти се опасáл пýпак, че ти се 
врне на мéсто. Кадá се опáше, као да плúва у воду. Малко је застранúло, 
болú те, и нéче óдма да престáне. Да не дúѕаш, док се не олéчиш, вúше од 
две ћúла. Са је нéдеља, а да дóјдеш пóново у четвртак! И рече ми да ће да 
ми се код куће сабира стомак и да ће да се дýје, а ја да се не бојим ако ме 
боли. И после два сата по трљању, да одвежем марамицу од надлактице. 
И цео дан у понедељак сам осећала да ми трни рука коју је масирао, прсти 
на њој мало отекли, а можда је и сама рука мало отекла. Морала сам да 
скидам прстење од ње. Цела рука ми је отекла, а највише та два прста са 
прстењем. И осећала сам мучнину, повраћање. И кичма ме болу насупрот 
пупку. Ипак, предвече ми је било боље. Данас, други дан после трљања, уто-
рак, осећам да ми се стомак мало посакупио и да су се грудве изнад пупка 
мало разишле. И као да ми се сакупља стомак. А у Темску када сам ишла 
због пупка, она само врти жúлку испод рамена и држи је, а не трља ни њу 
ни друго. Држи па пусти, и опет држи и врти, и пусти. А он, Суводолац 
Бранко, као да одваја ту жúлку, и она, док је одваја, много боли. ж, 1945, 
Пир). Лечење: масажа стомака (Трља се стомáк од лéву и дéсну стрáну с 
рýће у úсто врéме, па пóсле одоздóл и одозгóр, па се понóви са стрáне, и све 
текá. И на крај се пáлац завртú надéсно. Пáлац да је на сам пýпак. И кад се 
натúсне, онó га пýпакат нéма, а пóсле пóчне да кљýца. И усýкану крпу на 
крај тýре на пýпак, и вржу, па озгóр тýре котьл с тóплу вóду. И да лéгне, 
да састáви нóђе и да и мáлко у колéна савúје. Милица Јовановић, 1936, Гос); 
пупак се стеже између палца и кажипрста, па се затим веже надлактица 
кад се помéри пýпак и повуче јако (Видосава Николић, 1940, ПМкр, Ста); 
стављање грнета или друге посуде, у којој гори свећа (Цр). 

пушење, да остави пушач. Лечење: кутија цигарета се држи 24 часа 
умотана у сирову овчију кожу (КЋу); прах измета пса, кокошке или миша у 
цигарети пушача (Дој; Вој; Сук; Пет; КЋу). 

рак (лóшата бóлка; бóлката). О болести: (Нејé имáло рак, или несмо 
знáли кад некој ýмре да је умрéл од тýја бóлку. Брл). Лечење: жаба, течност 
која се са ње слије када је ухвате (Милица Мадић, 1908, Дој); жуч говече-
та или свиње (КЋу); камен из жучи говечета или свиње (КЋу); мешави-
на биља (Милован Ставрић, 1937, Пок, Пир); сагорели остаци змије или 
змијине кошуљице, свежи, поспу се преко ране (Ружа Тошић, 1931, КЋу); 
сир, млад и несољен (Гроздана Тошић, 1914, Кр; Владимир Ранчић, 1921, 
Брл); сперма мушкарца (Верослава Јовић, 1924, Тм). 

рана. Лечење: козји лој (Пн); коприва, лој јазавца (ПШљ); мокраћа (П
Шљ, Пн). 

ране од уједа паса. О болести: (Овчáрска пцéта ме сјéдоше. Големý 
сам пóсле мýку имáла, не мóгу се олéчим од рáне и од стрá. Гос). 
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ране по рукама (масúљ). О болести: (Кад úма рáне пó-руће, кáжéмо га 
масúљ. Јелена Марковић, 1923, Јел). 

реума (Раматúз). О болести: (Зúми, због стóкуту да мож да прóјде, 
прегáзим рекýту, па ми пóсле оѕéбну нођéте и пóчну да трнý. Гос). Лечење: 
бљужд Tamus communis (С. Витановић, 1928, При); винова лоза, лист од 
вињаге (ВЛк); врба (Пок, Пир); вуна, са много сере (Цр, Пир); вуна са много 
сере, беланце и кучина (Рос; ВРж); вуна, опрана и сува (Црв, Пир); дивизма, 
корен (КЋу); загревање брашном (Вој; Тм); загревање врелом циглом или 
добро загрејаним дрветом (Брл, ВРж; Изв); загревање стајањем до појаса у 
качици, која је напуњена коњском балегом и врућом водом (Км, Пир); лој 
дивљег зеца (Ста); лој јазавца (ВРж, Рос; Јел ;Гос; Ста; Кр; ПШљ); лој од 
медведа (Брл); масажа ракијом; (Гос); нафталин и маст (Чин); ракија и ис-
туцани кестен, као облога (Брл, ВРж); рен (При); ујед пчеле (ВРж; Пк); чи-
чак Arctium lappa и свињска маст (БЧ). 

рука (Рукá кад болú). О болести: (Дéсна рýка у све úде. Што сьм 
поносúла бóлку; не мóгу рýку да олéчим. Соп).

свраб (србéж). О болести: (Србéж по снáгу, па мýка, по цéлу ноч не 
спúм (ДГу). 

свраб на табану (вьсцá на нóгу; восцá; вусцá). Лечење: баје се са де-
вет једнаких зрна пасуља, преноћила у чарапи болесника (КЋу); бели лук, 
кромпир и кисело (БВв, Пс); врела кора, са сировог дрвета на ватри (Д. 
Ранчић, 1924, Брл); свињска маст (КЋу). 

секирација. О болести: (Од сећирáцију умрé. Унýка му утепáше, а на 
сúна му после дóктуре нóђе отсéкоше. Пк. На Малúнку умрé чéрка и онá 
рéче: – Па ја да сам умрéла, онá да је остáла жúва! И за гóдину дьна и 
Малúнка умрé (Јелена Марковић, 1923, Јел). 

сексуално незадовољена жена (за мýжа женá кадá је млóго жељнá). 
О болести: (За мýжа женá, оболéла и умрéла за тóва. Билó је у нáше селó. 
Драгиња Ранчић, 1924, Брл). 

сенúлност (станýло изветрéло; ишчамрејáло; ошуждавéло). О боле-
сти: (Изветрéло, па нúшта не разбúра. ДГу, Вој). 

синуси. Лечење: босиљак, инхалација и чај (При); жалфија, инхалација 
и чај (Свáри се на чај и удúше се пáра и пúје. При); лејка, зрели плод 
(Градúнска чáша, зрéла, па се осýши. Пресечé се одозгóре ко пул, па се сúпе 
лáдна водá да стојú у њу дьн и ноч. И пóсле исúпеш туј вóду у шишé и тýриш 
у фрижидер. И пóсле, по пóтребу, сас пýмпицу за нос или óчи, сас кáпалицу 
капнеш у нос. Али прво мáлко загрéјеш шишéто у óбичну вóду, и кóристиш 
га. Узúмаш свáћи дьн сáмо ýвечер по десетúна кáпће или пóмалко, или мáлко 
пóвише, и текá трúјес дьна. Испýмпам једнý пýмпицу у нос. Uкус љут, печé, 
бьш кад болý сúнуси, ко љýта папрúка. Вúше од пет кáпи да бýде ýвек. Онó 
мáлко утéкне у ýста и искоглцујем. Омегчúла се .ТД). 

слабокрвност. Лечење: јаје, некувано (ДПп, ДСл); млеко некувано, по 
мало (ДПп, ДСл); сурутка (ДПп, ДСл); трњинa, плод (Бе, Гос, Пир). 
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слепо црéво (трљáвица). О болести: (Дéда је умрéл од трљáвицу. 
Нáтовари га тáта на сáне, па у Ниш сас крáве. Примúли га, прегледáли га 
и реклú: – Ако га не оперúшемо че ýмре за двáјес и чéтри сáта. И он нејé 
дал да га оперúшу, и ýмре там. И његóве кóсти су у Ниш. (Радмила Костић, 
1920, КРБ, ККл). 

смањивање висúне (ка човéк пóчне да се смаљéва). О болести (Iмаше 
једьн Вáско грбави од Бóжинци, óдма до цркву му кýћа. Од нéшта се разболéл 
и смањúл рас, висúну; нéје тóлко што се нагрбúл колко што се смањúл. А 
Свéта, врсницú смо, кад смо билú децá, бил је висóк. И пóсле се смањи, по 
женúдбу, па прóмени и гóвор, па час úма мýшћи глас а час жéнсћи глас, 
тьнак. Нејé нáмерно жéнсћи говорúл. Текá су се смањúли Васа Бóжинсћи и 
Свéта шумáр. Милица Јовановић, 1936, Гос). 

смук, када ујéде (смочúца кад уједé). Лечење: сир, млад и несољен 
(Ш). 

спречавање зачећа (женá да не пóјде тéшка). Средства: гологуза, 
ставља се пред сношај у вагину (Смиља Милошевић, 1930, БМз, БЗав; 
ПТм). 

срце, када боли. О болести: (Кад попýшти срце тьг се јáвља мала-
ксáлос, па не мóжеш. А кад је млáдо, ћипú му крв, бýјно, па не осéча ýмор 
(Брл). Лечење: дрењина, сув лист (Гос, Бе); јаглика (Бе, Пк). 

срчана астма. Лечење: Лој од јазавца (ВРж).
стерилитет жене (иштирúца; штúрúца; нерóткиња; децá кад не мóже 

да рáџа женá. Лечење: буба у кафи, коју пије нероткиња (КЋу); златна 
жица се веже око појаса (Женá да рóди: од злáто жúца, па се опáше с њу. 
И код нéкога у водúли, вóду су варúли и пúла наштé. Станка Младеновић, 
1936, Чин); мртва копривалúсата Lamium maculatum, с карактеристичном 
шаром на наличју листа (Бз); пије се вода у којој су растворене мрве хлеба 
који се годинама сушио и убуђао (КЋу); ракија и со (Зс, Зав, Брц); хајдучка 
трава, жута (Гос). 

стомак, кад боли (стомáк кад заболú; мешúна кад уболú). Лечење: 
дрењине, једу се заједно са коштицом (КЦВ); кантарион, чај (Гос).

стомак, када има надут (Стомáк, кад се извезé). О болести: (Надýје 
ми се стомáк, па се извезé.ТД). 

страх (голéм стрá; ýпле). О болести: (Мен је брат настрадáл на дéвет 
гóдине, коњ га је утепал. И ја се тьг млóго уплашú, и при бáбе су ме водúле 
да ми бáју. Брл). Лечење: бајање, с брашном или пепелом (Бáје с брáшно, 
или пéпел, од ýпле, и врља. Пóсле му дадé да пúне од тóва што је врљáл. 
Нака Ненчев, 1912, ДНш. Бáје се, кој се млóго уплашúл. И врља се брáшно 
на зúд или врáта. Па се пóсле острýже, тýри се у чáшу вóду и дадé му се 
да пúне од њéга. Петровка Ћирић, 1921, МЈ. Пéпел из огњúште се просéје, 
врља се на зид и бáје се. Настрýже се пóсле у вилџáн, и пúне се. Будимир 
Јотић, 1919, СГл); вода, коју је свештеник осветио (Од стра, дадé му се од 
светенý вóду. Пн); гашење угљевља, уз бајање (Бáје се на уплáшенога, па 
му се пóсле гáсе ýглење да се вúди од кво се уплашúл, па му се пóсле дадé 
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да пúне од тýја вóду да му мúне стра. МЈ); животиња, и то миш или жаба, 
коју је змија почела да гута, даје се болеснику као лек, уз бајање (Бáје се, па 
се пóсле дáва од змијý што је заглтáла, погáнца или жáбу. Испече се тóва 
што је заглтáла, па се стлца у тýри му се од њéга у кавé да испúје. Слобо-
данка Витановић, 1928, При); змијина кошуљица (Од змијý óблача тýри се у 
вóду, кад се кýпу децá. Не знам бьш да ли је од стра. Гос. Од змијý óблача, па 
се накáди кој се уплашúл. Нш); страшник Acanthus longifolius, одвара (Гос, 
Бе, Пир); топи се олово на глави или испред ње, а затим се топи на грудима, 
коленима и на стопалима (КЋу). 

сунчаница (слнце кадá увáти). О болести: (Слнце ме ýвати једну 
прóлет, јéдва жив остáдо. Станко Најдановић, 1941, Гос). 

тровање. Узроци: бакар (Тровáње од бáкар од котлé некалајúсано. 
Млекó смо грејáли у котлéто, па испúло детé. Млекó у бáкрен суд. И 
јýтредьн умрé детé; дóктур рéче да нéма спас. Зав); глава палидрвцета (Од 
једнý клéчку од шúбицу настружé у чáшу с винó, па му на свáдбу дадé да 
испúје. Црв); дуван (Имáла је трóвање од дувáн и проширéње срце. Од тој 
је умрлá. КБб); менструална крв у кафу или вино (Крв од прањé тýри му у 
винó или кавé, и он у гýжву не примéти, испúје. Дадé му да га завртú да ђу 
ýзне. ДСл; Црв); маст из увета (Тýре текá на понéкога на свáдбу, комý óче 
да се освéте, из ýво маз, чýла сам а несьм видéла, па га залýде или отрýју. 
Сук); кукута (цволúка) Conium maculatum, мозак свраке (Мозак од сврáку, 
мож се полýди ако се изедé. Јелена Јотић, 1943, Зав. Једнá мрзéла свекрву и 
рéши да у отрýје сас мóзак од сврáку. Увáти сврáку и спрéми ју у једење за 
свекрву. Али унýче дóјде, потрáжи јéдење. И бáбата му далá тој што у је 
снáта принéла. И онó јéло, и ýмре. Гос); олеандер (Пир); пацов, миш, твор 
(Пацóв, миш, пор, лóше је, трýје. Кр); пепео од цигарете (Рос; ВРж); храна, 
загађена (Дој). Лечење: кравље млеко (Црв;Кр; Брл; ДПп).

трун у оку (óко кад се нарýси; трýнка кадá улéзне у óко). Лечење: млеко 
дојиље, музе се у око (Црв); млеко магарице (Црв); шећер (ВРж; Рс). 

туберкулоза (јéвтика, óвтика, плýћна бóлес). О болести: (Не пúје се 
водá по јевтикљúвога. И кад цьвтý тúкве, тьг мру јевтикљúви. Крка му у 
грýди и умúра. Кс,Бла). Лечење: змијска кошуљица (ВРж); козје млеко не-
кувано (ДДК; Брл); кокошје јаје (Брл); сурутка (ДДК).

тумор, бенигни (дúво мéсо; мртво мéсо; нúцина; нúцине кад се надúѕају; 
(обрáдушка; посмрчина). О болести: (Изрáсло му дúво мéсо. Кад растé и 
тврдо је, кáжемо гмýце или нúцина. ДГу). Лечење: говеђа балега печена, 
врела и свежа (Рос); обухвата га устима дете посмрче (Нúцину трéбе трú-
пути да обзúне посмрче. Рангел Костадиновић, 1934, ДТО, Пир; КЋу); 
тиква Cucurbita pepo, печена, врела (Рос).

убод на ексер. Лечење: зечја маст, маже се. (КЋу).
убод на змијину кост (с кошчúну на змијý кад се убодéш). О болести: 

(Комшúја закопáл змијý у лóзје на меџý и ја се набóдо на њу. И три мéсеца 
сам болувáла, сто инéкције сам примúла. Послéдњи мелéм, а млóго сам 
мелéми испробáла, корúчка леб и сапýн. Натрљá прс, и кóска излéзе сáма и 
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прс зáвену. А и водá од Бáњицу ми је помóгла. Стрúна ми је бајáла од стрá 
и од прс. Ж, 1936, Гра, Пир).

убод на зарђали ексер или на други метални предмет. Лечење: кучи-
на, врућа вода и пепео. Загорка Николић, 1928, Пн; ПШљ). 

убод трна (Кадá се убьцкаш на трн). Лечење: држање ране, ако је на 
нози или руци, у врелој пари (Гос); зечји лој (Пн); подбел, лист (ПБК).

убој. О болести: (Од врéме на врéме, заболú ме од лéвуту стрáну. Убивáл 
сам се на тóва мéсто, па са у стáре гóдине ме болú. Брл). Лечење: свежа и 
топла, овчија кожа (КЋу; Гос; Пн); црвена врба, чај (ПШљ, Пн); црни лук, 
ситно исецкан и измешан са свињском машћу и нешто соли (Пн). 

уво, кад боли (ýво кад болú; кљýца ýво; ýши кад болý). Лечење: балега 
од црног говечета (ВРж; Рос); бресква, капи од сировог лишћа (Пн); восак 
(или лојаница) на крпи, која се савије у виду левка, стави на уво и запа-
ли (Брл; БЧ; ПКр; П); голи младунци миша (Голú погáнци, док још нéмају 
длáку, пýштиш у флáшу и насúпеш зејтúн. И четúрес дьна да стојú текá, и 
онú че се распáдну. И пóсле, кад те болú ýво, сúпеш у њéга сáмо две кáпи. И 
затúснеш с вáту. И текá два-трú-пути, и че оздравéјеш. Цветанка Петров, 
1935, ДПп, ДСл); дуд Morus nigra, сок који капље с гранчице изнад ватре 
(Пн); загревање топлим предметом (Соп), масажа ракијом око увета (Гос); 
чешљика Dispacus fullonum (ВЈ), чуваркућа (ВРж;БКђ; ПШљ).

угануће (сьсрéтал си рýку; сьсрéтал си нóгу; пресрéтне си нóгу; угрне 
си нóгу). Лечење: вуна са доста сере (ВРж); котрља се кукурузни клип уга-
нутим стопалом или уганутом шаком. (Вој; Чин; ВЈ; Пир). 

удар грома (гром когá удáри). – Лечење: затрпавање земљом (ДПш; 
Брл). 

ујед змије (змијá кад изедé; изедé змијá; кљýцне змијá; уáпе змијá). О 
болести: (Љýди мож да прежúве кад змијá изедé. Лéче и нáрод, али не знам 
какó. Км). Лечење: бајање (Гос); боцкање иглом места уједа и дување ду-
ванског дима у њега (Гос; Зс); лисичина Echinum vulgare (Гос; ТД); прáбица 
травá (Травá прáбица, úсто лисичьк, али белó цьвтú и растé уз рекýту, и 
онá лéчи. Часлав Младеновић, 1935, Гос). 

ујед крпеља. Лечење: кисело млеко (КЋу). 
ујед пса (кад кýче уáпе). Лечење: квасац (Пк); свињска маст (Пн). 
ујед пчеле, или осе (кад уáпе пчелá, или осá; осá кад изедé). Лечење: 

бурјан (Вој); земља (Чин); маточина (Брл); паламида (Вој); препек (Цр); 
сирће и бурјан (ДД); сирће и маточина (Брл); трљање (белим) хладним 
каменчићем (Вој; Изв); хладна вода (Дој); хладна вода и блато (ВСв). 

ујед стршљена (стршељ кад изедé). О болести: (Стрáшно је када 
стршљен уједé. На деда Трáјка баштý бéше ујéл стршљен, па ока Трајко 
женý си: – Цéно, жéно, лук пржú, тáта че ýмре! Мислúл да је готóв 
стáрцат, па да пóчне онá да спрéма за пóгреб. Па си пóсле деда Лúла 
оздравé и живú још дéсет гóдине. ДГу). Лечење: црево у уста (Стршељ 
кад изедé, óдма се тýра човéку цревó у ýста да мож да дúше. Ако се не дадé 
на врéме, пóсле га стéгне и угýши. Бе). 
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укоченост врата и целокупног тела (врат и тéло кадá се укóче). О 
болести: (Uкочи ми се снагá и ми је тврда ко дьскá. Пок). Лечење: топле 
облоге (Брл); масажа ракијом (Брл); масажа свињском машћу, ракијом и 
сирћетом (ПШљ, Пн). 

упишавање (кад се детé умóчује у спањé).Лечење: магијске радње 
(Скрáмицуту му вржем у пéленете. И пóсле га остáјмо на сек, на ћошé, на 
пут – да отсечé. Паун Костић,193о,Рс); першун, чај (Об); скрама унутрашње 
стране бупца кокошке (Кр). 

урок (урóк; óчи и урóчи; нá-очи; викáње детé). Лечење: бајање (Бáје 
се од нá-очи на детé: – Гáсим óчи и урóчи...! Кýва се травá у грне, и бáје 
се (Вáри се травá у грне, ћúпне се. Па се пóсле бáје. Петровка Ћирић, 1921, 
МЈ); гаси се угљевље од остатка бадњака (Пребáју му од óчи и угáсе му 
ýглење оди туј главњý што су оставúли од Бьдњу вéчер. И óдма зáспи. Ако 
му не угáсимо, ровé па се ћúне. Гос); жена, која износи бебу на сабор, пипне 
свој полни орган, па јој пипне чело и пребаје јој (Пúпнем се за срамотýту 
једампýт, па пúпнем бебéто на челó с туј рýку, пребáјем му. И нéма да вáча 
нá-очи. Кр). 

усне, када боле (ýснице кад болý; ýсница кад се расцéпи). Лечење: маст 
из увета (Бз); мокраћа, сопствена (ДДК); плави камен (При). 

Херпес (грознúца; кад се надúѕу рáнице окол ýста). О болести: (Iмам 
грознúцу, па сам се све измрсúла по ýста (Брл). 

Холестерол и камен у жучи. Лечење: јогурт, бели лук и нарендан паш-
канат са сирћетом (Василка Пешић, 1956, ДДр, Пир); кантарион, чај, пије 
се уместо воде (Пир); качамак јести, са салатом од сувих љутих паприка и с 
празилуком (Рг, Пир); кора крушке сланóпаџе (Корá од сланопáџаву крýшу, 
сúрова, исечé се и сýши се у ладовúну. И пóсле се чýва у папúрнату кéсу. 
Рецéпт је: У два лúтра вóду две сýпене кашúке од кóру се тýре и вáри се све 
док се водáта не смáњи на једнý трећúну. И пóсле се пóтпуно затвóри. Прво 
се поклóпи с хáртију као пóклопац,па с дрвен пóклопац, као кадá се дúнста 
мéсо. Iспольк се кýва на тúху вáтру и дýго врéме се кýва. Кадá се извáди, 
оцéди се у флáшу или лóнче. И пúје се три пýти днéвно по једнá јóгуртна 
чáша пóсле јéла, да нéје бьш плна. По три теквé чáше на дьн, мéсец дьна. 
За тóва врéме љýто, слáно и мрсно се не једé. И пóсле се отúде при дóктура 
да вúди прóмену. И ако још нéје какó трéбе, продýжи се лечéње. Ја сам 
се текá лечúл и за четúрес и пет дьна сам све скинýл холестерóл. А тúја 
лек смáњује и шéћер и прúтисак. Василије Алексић, 1931, Дој, Пир; Бс); 
празилук у топлој води, па се пије, уз додатак јабуковог сирћета (Сретен 
Петровић, 1928, ПРж).

Црвени ветар. Лечење: бајање (Бáје се. Отéкле вој нóђе. И рéкоше да 
је црвéни вéтар. Бајáла вој Крупчáнка. И пóсле једьн дьн прóди. З. Манчић, 
1934, Сук, Сре). 

Црвенило на кожи. Лечење: 1. Бајање (Чул сам да се од црвенúло бáје. 
Петар Лилић, 1919, Пк); сперма мушкарца (Пк; Гос). 

Црви у ýши. Лечење: негашен креч (ТД). 



172 ДРАГОљУБ ЗЛАТКОВИЋ

Чворуга на челу (чворýга; челéнка). О болести: (Ударúл ми детé с 
кáмик по челó; челéнку му направúл. Вој. На челó, на кóску, кудé те нéкој 
ударúл, излезне челéнка, текá кáжемо. ДГу). Лечење: Ракија (Остáвимо га 
да се осýши или га óдма опéремо с рећúју. Вој).

Чир на дванаестопалачном цреву. Лечење: беланце (Кадá болú 
дванаестопáлачно црéво, ýзне се белáнце од четúрес јáјца, изéде се и олéчи 
се пóсле пóла сáат. И óдма пóсле мóже да дорýчкује и да пúје. Нестáне 
чир. Iсто је и ка не мóже да једé кýпус и васýљ, па две нéдеље да пúје сáмо 
белáнце. Д. Гргов, 1926, ДДК). 

Чир желуца (чир на жељýдац). Лечење: дивља нáна, чај (Гос, Бе, Пир); 
кичица (Зав); мокраћа, од свог детета (Рос). 

Чир на кожи (чир, да провáли; слепачúна). Лечење: боквица (ЦД; Гос); 
говно (ВС; БДр; Брл; Гос; Рос;ДПп; Кр; Тм; При); гори се, па се пошкропи 
босиљком (КЋу); мед и трава с округлим листовима (Гос); зечји лој (Рс); 
пештански квасац, и шећер (При); ракија (Сук); ратлук и боквица (БКђ); 
скрама с унутрашње стране бупца кокошке (ВРж); сомурáн травá, мед на 
листу (С. Витановић, 1928, При); сперма (Зс). 

Чир на туру (чир нá-дупе). Лечење: ратлук. (Драга Гргов, 1926, ДДК). 
Чир у плýћа. Лечење: бели пелин, чај (КЋу). 
Штуцање (льцкáње). Лечење: воду да пије лагано, гутљај по гутљај 

(Вој); изазвати изненадни страх код онога који штуца (Чин, Вој).
Шуга. Лечење: кишница из рупе на пању или стаблу цера (Нићифор 

Андоновић, 1923, Пл); катрањúв сапун (ДСл; Вој; Држ); сирће, вúнско, 
ако је сýвата шýга (Гос); сумпор (Брл); цеђ (Мира Алексов, 1931, ДГу); 
чемерика (Гос); чемерика и со (Гос). 

Шуљеви. О болести: (Тáта је патúл, а и ја сам патúла. Iде се при 
дóктура под нож. Прањé сас сапýн и тóплу вóду. Драгиња Ранчић, 1924, 
Брл). Лечење: жуч говечета или свиње (КЋу; Пир); кантарион у зејтину 
(Ру). 

казивачи по општинама и селима

Б а б у ш н и ц а: Вава: Стана Денчић, 1920 (живи у Пасјачу). Валниш: 
Митић, 1908 (живео у Пироту). Грнчар: Нада Јовановић, 1922. Калуђерево: 
Лепосава Панић, 1923 (Пасјач). Студена: Ђурга Пејчић, 1925 (Пирот). 
Мездреја: Смиља Милошевић, 1920 (Завидинце, Б). 

Б е л а  П а л а н к а: Мокра: Видосава Николић, 1940 (Станичење). 
Пајеж: Вера Пејчић, 1929 (Орља). Тамњаница (ПТм). 

Д и м и т р о в г р а д. Гуленовци: Мира Алексов, 1931 (Пирот). Долњи 
Криводол: Драга Гргов, 1926 (Пирот). Јасеновдел: Данка Савов, 1931. На-
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шушковица: Нака Ненчев, 1912. Поганово: Јулијана Игњатовић, 1924 (Ка-
мик, Пирот). Пртопопинци: Цветанка Петров, 1935 (Славиња, Д). Сенокос: 
Мица Панајотов, 1922 (Пирот). Трнски Одоровци: Рангел Костадиновић, 
1934 (Пирот). 

К њ а ж е в а ц: Доња Каменица: Јелица Алексић, 1922. Равно Бучје: 
Радмила Костић, 1920 (Кална). Ћуштица: Ружа Тошић, 1931 (Пирот). Црни 
Врх: Десана Младеновић, 1941 (Пирот). Штрпци: Олга Бисић, 1925. 

П и р о т: Барје Чифлик: Милованка Величковић, 1930. Беровица: Чедо-
мир Николић, 1923 (Пирот). Брлог: Владимир Ранчић, 1921; Драгиња Ранчић, 
1924 (Пирот); Златица Васић, 1943 (Пирот); Милица Ранчић, 1925 (Височ-
ка Ржана). Велика Лукања: Загорка Манић, 1928. Велики Суводол: Бранко, 
1930 (Пирот). Височка Ржана: Мирјана Игњатовић, 1927. Гостуша: Деси-
мир Николић, 1930; Милица Јовановић, 1936 (Пирот); Милица Најдановић, 
1937; Негица Каменовић, 1967, (Бела, Пирот); Станко Најдановић, 1941; 
Часлав Младеновић, 1935. Дојкинци: Василије Алексић, 1931 (Пирот); 
Василића Манић, 1936; Милица Мадић, 1908; Петар Станишић, 1926. 
Добри До: Србијанка Петровић, 1922; Стана Чалић, 1930. Завој: Јелка 
Николић, 1937 (Пирот). Засковци: Краса Петковић, 1926 (Пирот). Јеловица: 
Јелена Марковић, 1923. Костур: Вида Манић, 1911 (Велики Суводол); До-
бринка Костадиновић, 1930 (Бла). Крупац: Витомир Живковић, 1928; Гроз-
дана Тошић, 1914; Каменка Пејчић, 1922 (Војнеговац, Пирот); Христина 
Петровић, 1917. Мали Јовановац: Петровка Ћирић, 1921. Обреновац: Ста-
нимирка Мадић, 1930. Паклештица: Загорка Костић, 1932 (Рсовци). Пла-
ниница: љубица Ђорић, 1942 (Обреновац); Нићифор Андоновић, 1923 (Пи-
рот). Покрвеник: Милован Ставрић, 1937 (Пирот). Пољска Ржана: Сретен 
Петровић, 1928. Понор: Слободанка Николић, 1927 Присјан: Слободанка 
Витановић, 1928. Росомач: Јеленко Алексић Кривјат, 1928; Томанија Ранчић, 
1938 (Височка Ржана). Рсовци: Душан Каменовић, 1922; Паун Костић, 1930. 
Сиња Глава: Будимир Јотић, 1919. Сопот: Дивна Нејић, 1934 (Темска). 
Суково: Зорица Манчић, 1934 (Срећкова). Темска: Верослава Јовић, 1924; 
љубинка Ћирић, 1934. Топли До: Рајна Влатковић, 1943 (Велика Лукања). 
Чиниглавци: Станка Младеновић, 1936. 

ознаке за поједина села, по општинама

Бабушница (Б): БВв (Вава), БГрн (Грнчар), БЗав (Завидинце), БКђ 
(Калуђерево), БМз (Мездреја), БСа (Студена). Бела Паланка (П): ПБК 
(Бабин Кал), ПДрж (Дражево), ПКр (Крупац код Беле Паланке), ПМкр 
(Мокра), ПМш (Моклиште), ППж (Пајеж), ПШљ (Шљивовик). Дими-
тровград (Д): ДГК (Горњи Криводол), ДГу (Гуленовци), ДДК (Долњи 
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Криводол), ДИз (Изатовци), ДКВ (Куса Врана), ДКм (Каменица), ДНш 
(Нашушковица), ДПа (Пресека), ДПг (Поганово), ДПп (Пртопопинци), 
ДПш (Петрлаш), ДСл (Славиња), ДСн (Сенокос), ДТО (Трнски Одо-
ровци). Књажевац (К): КБб (Балтабериловац), КЈИ (Јаловик Извор), 
ККл (Кална), КСт (Стањанац), КЋу(Ћуштица), КЦВ (Црни Врх), КШт 
(Штрпци). Пирот (П): Бз (Базовик), Бс (Басара), БЧ (Барје Чифлик), Бе 
(Бела), Бер (Беровица), Брц (Бериловац), Бла (Блато), Брл (Брлог), ВЛк 
(Велика Лукања), ВЈ (Велики Јовановац), ВС (Велико Село), ВСв (Вели-
ки Суводол), ВРж (Височка Ржана), Вој (Војнеговац), Вр (Враниште), Гњ 
(Гњилан), Гос (Гостуша), Гра (Градашница), Грш (Градиште), ДД (Добри 
До), Дој (Дојкинци), Држ (Држина), Зав (Завој), Зс (Засковци), Изв (Извор), 
Јал (Јалботина), Јел (Јеловица), Км (Камик), Кп (Копривштица), Кр (Кру-
пац), Кс (Костур), МЛк (Мала Лукања), МЈ (Мали Јовановац), МСв (Мали 
Суводол), Нш (Нишор), Об (Обреновац), Ор (Ореовица), Орљ (Орља), Ос 
(Осмаково), Пет (Петровац), Пир (Пирот), Пк (Паклештица), Пл (Плани-
ница), Пн (Понор), Пок (Покрвеник), ПРж (Пољска Ржана), При (Присјан), 
Пс (Пасјач), Рас (Расница), Рг (Рагодеш), Рос (Росомач), Рс (Рсовци), Ру 
(Рудиње), СГл (Сиња Глава), Соп (Сопот), Сре (Срећкова), Ста (Станичење), 
Сук (Суково), ТД (Топли До), Тм (Темска), Трњ (Трњана), ЦД (Царев Дел), 
Цр (Црноклиште), Црв (Црвенчево), Чин (Чиниглавци), Ш (Шугрин). 
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Dragoljub Zlatković

TRADITIONAL MEDICINE IN THE PIROT REGION

Summary

Those who are or have been healthy for a long time see health as the enjoyment of life and its 
successful realization. Most traditional healers, including medicine men and women, have bright-
ness, experience, healing skills, smoothness of words and gestures, honest attitude towards patients. 
They can elevate their authority, attract customers, learn from examples, verify their assumptions, 
and sense how to treat unusual cases. The best among them do not believe as much in magical prac-
tice as in their own knowledge and experience, practical acts, medicinal herbs and other remedies, 
so that there is almost no disease that is exclusively healed by magic. A large number of people 
seeking help act in a quite an opposite fashion / they expect much more from magical practice. 
Through magical practice, choice of the time and place for the act and the act itself, traditional 
healers gain the trust of their patients, intensify their readiness to apply remedies and follow in-
structions appropriately, and boost their selfconfidence and faith in healing that contributes to the 
healing process.

Traditional medicine excels in continual education of all members of the community in terms 
of selfhelp and prompt aid to the injured, how to search for remedies for most injuries and diseases 
in their vicinity and to address traditional healers only when all knowledge, skills and tools are ex-
hausted. In emergencies (bleeding, burns, lightning strike), nobody even thinks of asking someone 
else’s help. The help of medicine men and women is most frequently sought for when hope that 
the sick will recover is shaken, while they turn to clergy and Christian symbols only when every 
hope is gone. Traditional medicine sees and treats a patient as a whole, which is contrary to modern 
medicine and which is not its disadvantage. However, traditional medicine fails to identify diseases 
properly, so it covers several diseases with one name and treats them with the same remedies, which 
might have a negative outcome. Also, one medicament may have several names or one name may 
cover several medicaments, which, bearing in mind a low level of traditional knowledge, might 
lead to confusion and worsen the condition of the patient.

When I began making records (19651970), herbalists, curers, orthopedists, dentists, mid-
wives, medicine men and women, various traditional healers, connoisseurs of traditional medicine 
in the field covered by their trade, could be found in every alpine village, but not so often in villages 
closer to towns. There were those among them who, in the absence of others, treated everything the 
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only way they knew, using God’s will to explain their failures. The present situation is character-
ized with rather diminished collective memory. A vast majority of villages is nearly empty, traces 
of ethnomedicine increasingly rare and less clear. Traditional healers are very rare even in the 
most remote villages. The occasional person in need might be helped by those who never healed 
anyone, but were treated by traditional healers and who still clearly remember procedures and rem-
edies, or those who had traditional healers, medicine women, midwives, orthopedists or herbalists 
in the family. The deceased traditional healers are replaced by the numerous selftaught. They do 
not rely on tradition, but on the knowledge they received in their dreams from God, a saint, and a 
dead cousin, while admitting in private that their main objective is money and that this is the way 
to survive.


