
АРНОЛЬД З ВІЛЛАНОВИ

САЛЕРНСЬКНЙ
КОДЕКС
ЗДОРОВ’Я

1 Пише таке королеві англійському1 школа салернська: 
Хочеш  бути міцним, втішатись добрим здоров ’ям —
Чорні турботи жени, не понижуйсь ніколи до гніву,
М іру в вині май і в їж і, не думай, щ о це маловажне 
Після обіду пройтись, відганяючи сон опівденний.
Легко й у  пору живіт випорожнюй, сечі не затримуй:. 
Довгий вік проживеш, коли цим керуватися будеш.
Бракне тобі лікарів —  хай ці троє тобі лікарями 
Служать: усміхнена вдача, і спокій, і скромна пожива.

2  Вранці, прокинувшись, тут же в холодній воді сво ї руки 
й  очі помий, тоді прогуляйся, розрухайся: трохи,
Зуби почистити потім спіши й причесатись: усе це 
Зміцнює розум і все наше тіло. Ванну прийнявши,.
Снідай, а потім постій чи пройдись; уникай охолоди.

3  Коротко спи або й. зовсім  забудь про. сон опівденний: 
М лявість, катар і біль голови,, й лихоманку в додачу —  
Ось що тобі принесе неодмінно сон опівденний.

4 Є од вітрів, щ о живіт роздувають, чотири хвороби: 
Заворот у голові, водянка, спазми та кольки.

5 Пишний, багатий обід  —  це кара для шлунка найбільша. 
Ніч щ об легкою була, за обіднім столом не засиджуйсь.

6 їж і торкатись не смій, не відчувши, що вже перетравив 
Ш лунок усе, щ о недавно прийняв, щ о вже він порожній. 
Знатимеш те по бажанню виразному; буде й ознака 
Певна того: у твій рот напливатиме слина голодна.

7 Яблука, груші, персики, сир, молоко^ солонина,
М ’ясо козяче й оленяче, заяче як і бичаче —
Все це чорну пробудж ує жовч і шкідливе для хворих.

1 Про якого англійського короля йдеться тут, точно не встановлено.



8  Яйця щ е свіж і, червонії вина, юшки поживні,
Хліб із муки найчистішої силу дарують людині.

9  Ж ивлять і тучать сир молодий, молоко і пшениця,
М ’ясо свиняче, бичачі тестикули, мозок усякий,
Смокви дозрілі й в соку  молодім золоті виногрона.

10 Судять про вина з їх  запаху, блиску, смаку та з їх  барви. 
Хочеш  добірних вин —  вони п’ять цих ознак мусять мати: 
М іцність, красу, аромат, прохолоду і свіж ість.

11 Біле солодке вино поживніше й краще, ніж інші:
Вип’єш  червоного більше колись, то тут же від нього 
Ствердне живіт, а голос дзвінкий звучатиме хрипко.

12 Рута, часник, теріак і, горіхи і груш і, і редька —
Ось від отрути смертельної протиотрута надійна.

13 Чистим, легким для легень, прозорим хай буде повітря, 
Щ об ні зарази у  нім не було, ані запаху гнилі.

14 Раз тобі шкодить вечірнє вино, то його тоді зранку 
Трохи ПОПИЙ собі -Г- й будуть у нім тобі й ліки цілющі. 
Краще вино —  то й соки воно в нас витворює кращі.
Темне, без іскор ясних —  ослабляє, пригнічує тіло.
Світле ж хай буде вино, хмільне, тонке та дозріле,
Змішане вміло з водою 1 2, грайливе й у  міру спожите.

15 Пиво не кисле, а чистої барви, ясне мусить бути,
Зварене з буйного зерна й одстояне; вип’єш  такого —
В шлунку тоді не тягар, а полегкість приємну відчуєш .

16 В час весняний себе скромною мірою  в їж і обм еж уй 3.
В розпалі ж літа надмірний обід особливо шкідливий.
Вудь восени обережний з плодами, біди не накликуй. 
Взимку —  бери зі стола, не вагаючись, те, щ о захочеш.

17 Рута й шавлія до пари хмільне проганяють із чари.
Кинь ще трояндовий цвіт —  і позбудеш ся шалу любові.

18 Вже не занудить того, хто, в море пускаючись, вип’є 
Трохи м орської води, д о  вина ї ї  в келих доливши.

19 Перець, шавлія і сіль, вино, часник і петрушка,
Змішані так, як належить, підливою гострою  стануть.

2 0  Зичиш здоров ’я собі —  частіш е лице мий і руки;
Після їди умивання несе тобі користь подвійну:
Чистими руки стають, а зір гостротою  втішає.

21 Хліб хай не буде черствим, та хай і гарячим не буде,
Д обре хай буде розчинений, пористий, спечений добре,
В міру посолений, з кращих сортів повнозерного збіж ж я. 
Ш кірки, проте, не з ’їдай: вона ж овч тобі буде сушити. 
Чистий, посолений, добре розчинений, спечений добре,
Хліб цей здоров ’я дає, а на інший —  ти не дивися.

22  М ’ясо свиняче, коли без вина,—  від баранини гірш е,
Ну, а з вином —  це і страва хорош а тобі й медицина4. 
Добрий і потрух свинячий, а інший —  вважай за непотріб.

1 Теріак — засіб проти отрути, що містив у собі близько 70 складників.
2 Звичай змішування вика з водою походив з античних часів.
3 Поміркованість у їжі, за античною традицією, вважалась основною умовою 
жсння здоров’я.
4 Вірші оригіналу тут, як і в інших місцях, рясніють, внутрішніми римами й 
слів.
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2 3  М уст 1 заважає сечі, раптово послаблює шлунок 
І селезінку й печінку псує та й камені родить.

24 Більш ої шкоди нема, ніж вода, яку п’єш  при обіді;
Ш лунок вона холодить і тим холодом травленню вадить.

25  М ’ясо теляче для кожного з нас винятково поживне.

26  Все це є блага: курка й каплун, куропатка і голуб,
Перепел, горлиця, дрізд і фазан, і шпак, і тетеря,
Ж айворон, зяблик і дрохва, і валюшень бистрий, і сивка.

27  Рибу з м ’якої породи як ловлять, то тільки велику,
Риби тверді, навпаки, чим менші, тим вони кращі:
Окунь, щука, лосось, піскар і форель прісновода,
Камбала, короп, тріска і лин слизькотілий ще з ними.

28  Часто кривого вугра коли їсти м еш ,—  голос охрипне;
Ті, які мають до зцілення хист, це посвідчити можуть.
Сир і вугор пошкодять тобі, якщ о при обіді
їж і такої вином запивати раз по раз не будеш.

29  Хочеш з ’їсти  яйце —  хай м ’яким воно буде і свіжим.

3 0  Так ми рішили: горох похвали як і осуду  гідний:
Він бо смачний і поживний тоді, коли без лушпиння;
Цей же горох у  лушпинні —  живіт роздуває і шкодить.

31 Вельми здорове від кіз молоко; після нього —  й верблюже. 
Більше поживи, однак, нам дає молоко від ослиці;
Та найпоживніше серед усіх  —  від корови й овече.
Лиш, як болить голова в лихоманці, їх  краще не пити.

3 2  Масло воложить, м ’якшить і послаблює без лихоманки.
Вип’єш  сироватки — вичистить все вона, легко промиє.

3 3  Сир забиває живіт, охолодж ує, груба це їжа.
Разом із хлібом —  на користь іде він, але для здорових;
Той, хто хворіє, нехай не бере собі сиру до хліба.
«С ир лише вади ть»,—  говорять не раз лікарі нетямущі.
В чому ж та вада його, ті дорадники так і не знають.
М лявому шлункові сир додає і пруж ності, й сили.
Ті, які мають до зцілення хист, це посвідчити можуть.

34  Пий не багато, коли ти їси , але часто й потроху.
Щ об не хворіти ,—  в перервах між їж ею  краще не пити.
З рідш ої страви обід починай, щ об уникнути лиха.
Яйця їси ,—  то по чарці вина після кожного випий.

3 5  З ’їж  після риби горіх, після м ’яса —  сир нехай буде.
Перший горіх помічний, другий —  шкодить, а третій —  загибель. 
Груш і вином запивай; від отрути горіхом лікуйся.
Груша нам груш і дає, без вина ж —  це вже просто трутизна. 
Тож  не складатимеш груш і похвал, коли груша отруйна.
Груша сира нам обтяж ує шлунок, варена — полегшить.
Груші запити спіши, після яблук —  живіт спорожнити.

36  Літом вишень поїси —  й не одну від них матимеш пільгу: 
Ш лунок найперше очистять тобі, а з кісточки зерня
Звільнить від каменя; м ’якоть вишень —  твою  кров оздоровить.

37 І холодять, і проносять, і різне добро ще є —  в сливах.

1 Муст — молоде вино.
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3 8  Персики завжди з вином молодим подавати належить.
Так і гор іх  з виноградом єднають за звичаєм давнім.
Не селезінку лікує ізюм, а нирки або кашель.

3 9  Залози, зоб і чиряк од припарок із смокви стухають.
Маку додай ще —  і вигоїш  ними кісток переломи.
Смоква побудж ує й хіть, і свербіж , та в бажаннях —  завада.

4 0  Гонить сечу мушмула і зміцнює шлунок ослаблий.
Д оброю  є і тверда мушмула, та м ’яка, проте, краща.

41 М уст викликає сечу і послаблює, й тут же здуває.

4 2  Соків чимало породж ує пиво, помнож ує сили,
Збільш ує тіло, сприяє утворенню св іж ої крові,
Ш видко збирає сечу, а живіт і м ’якшить, і здуває.

4 3  Оцет помірно нас охолодж ує, суш ить —  сильніше,
Він меланхолію шле і гнітить, і зменш ує сім ’я,
Ж или сухі він виснажує, жирні —  сухими він робить.

44  Ріпа —  шлункові лік, і вітри вміє вивести ріпа,
І викликає сечу, але й зуби до згуби доводить.
Ріпа, коли недоварена —  болісних корчів причина.

45  Серце —  страва тверда, щ о травитися вперто не хоче.
Ш лунок такий же, і тільки окрайки його легкотравні.
Інша справа —  язик; порубає його й медицина.
Як і легені: лише прослизнуть —  і вже травляться легко.
Курячий мозок із мозків усіх  —  найбільше поживний.

4 6  Кропу насіння вітрам нагромадженим звільнює вихід.
Кріп ще чотири блага дає: лихоманку лікує,
Скріплює зір, від отрути рятує, прочищ ує шлунок.

47  Ганус покращ ує зір, од нього й шлунок міцніє.
Щ одо користі його, то найкращим є ганус солодкий.

4 8  Попіл і кров затамує тобі, й для печінки він милий,
М ускус —  для мозку, для серця —  мускат, для легенів —  солодке, 
Ш лункові втіху підсніжник дає, каперці —  селезінці.

4 9  Хай перед тим, хто до їж і сідатиме, буде сільничка:
Сіль і отруту проїсть, і смаку додасть несмачному;
Щ о ж бо за смак тої страви, яка не присмачена сіллю?
Та пересіл затуманює зір нам і зменш ує сім ’я,
Він же й коросту накликати мож е й сверблячку нестерпну.

50  Гостре, солоне й гірке —  гарячать, розбурхую ть сили.
Кисле з різким і терпким, навпаки, охолодж ую ть тіло.
Прісне, солодке й масне —  до помірності хилять людину.

51 Зуби вибілює хліб із вином, загострю є зір нам,
Збільш ує те, чого мало, а зменш ує надмір усякий.

52  Всім я д ієту велю берегти, до якої навикли,
Не допускати в ній змін, хіба зайде якась необхідність.
Сам Гіппократ нам говорить, од чого трапляється лихо.
Отже, найвища мета медицини —  це певна дієта.
Як не лікуй, а дієтою  знехтуєш ,—  марні старання.
Щ о, коли і яке, для чого, де і як часто —
Все це, д ієту  складаючи, мусить продумати лікар.

53  Вивар капусти проносить, сама ж вона —  закріпляє.
Подані разом ,—  вони до послаблення шлунок готують.
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54  Давня наука повчає нас: мальва пом ’якш ує шлунок,
Мальви обчищений корінь беруть, щ об живіт спорожнити.
Він помічний при родах, викликує й місячне часто.

55  М ’яти за те не гани, що повільно вона виганяє
З шлунка твого й живота черв’яків та глистів ненаситних.

56  Цілий город у шавлії... Чому ж таки вмер його власник? —  
Чим би не славивсь город —- перед смертю  воріт не зачиниш. 
Зміцнює нерви шавлія, вспокоює руки тремтливі,
Люта пропасниця —  й та перед нею одразу відступить.
Дана природою нам, рятівниця й розрада —  шавлія.

57 Пижмо, струмина бобра, настурція, з ними й лаванда 
І первоцвіт весняний, і шавлія параліч лікують.

58 Р уту звемо благородною: зір  вона владна зцілити,
З ласки ї ї  ти на світ гострозорими глянеш очима.
Рута пригашує хіть у мужчин, а в жінок —  роздуває.
Рута дає чистоту і ясний, винахідливий розум.
Рута, коли ї ї  звариш, від бліх захищає надійно.

59  Щ одо цибулі —  то тут лікарі по-різному судять.
Згідно з Галеном 2, скаж ім о,—  холерикам вадить цибуля.
Ну, а флегматикам цей же Гален ї ї  радить вживати.
Ш лункові дуже вона помічна, зарум 'янює лиця.
Часто втираючи терту цибулю в місця облисілі,
Зможеш  вернути своїй голові ї ї  давню окрасу.
Врешті, цибулю й на рани кладуть від собачих укусів,
Лиш перед тим ї ї  з медом і отцом як слід розтирають.

60  С ухість і жар у ядрі малої зернини гірчиці:
Голову чистить, отруту жене й сл ьозу ‘ витискає.

61 Чад оп ’яніння пурпурна фіалка розвію є, втому,
Біль голови, а, кажуть, лікує й падучу хворобу.

62  Хворих схиляє до сну, припиняє блювоту, знімає
Кашель задавнений, кольку —  насіння кропив’яне з медом. 
Х олод воно проганяє з легень, оздоровлю є шлунок,
Стане до помочі нам і в усяких недугах суглобів.

63  Слиз виганяє з грудей трава, яка зветься гісопом.
Варять із медом його, і тоді помічний він легеням.
Кажуть, від нього й лице розцвітає рум ’янцем здоровим.

64  Бутень, з медом розтертий, при ракові слід накладати.
Випитий разом з вином, він біль заспокоїти може.
Він же блювоту затримує й шлунок закріплює часто.

65  Наше осердя кампанський оман од хвороби зціляє.
Сік його, змішаний з соком із рути якщо будеш  пити,—
Кращого ліку тобі не знайти, щ об зарадити грижі.

66  Випий полій із вином —  і позбудеш ся чорної жовчі.
Так і подагру задавнену, чули ми, слід лікувати.

67 Соком настурції можна зміцнити волосся ослабле,
Кажуть, щ о й біль зубів  од соку того притихає;
Змішаний з медом, як м азь,—  від лупи він очищ ує шкіру. 1

1 У середні віки, як і в епоху Відродження, знаменитий римський лікар Клавдій 
Гален (131—210 рр.) користувався великим авторитетом.
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6 8  Ластівка-м.ати —  читаємо в Плінія —  хворим маляткам 
Зір повертає, хоч очка й пошкоджені їх ,—  чистотілом.

69  Сік із верби, коли в вуха заллєш, черв’яків убиває,
А  від кори, що відварена в оцті, бородавки зникнуть.
Цвіт же вербовий із соком його припиняє зачаття.

70  Кажуть, сил додає, звеселяючи нас, одживляє 
Тіло з ів ’яле шафран і відновлює хвору печінку.

71 Ж інка, часто порей коли їсть , соб і плідність поверне.
Цей же порей допомож е тобі й кровотечу спинити.

72  Перець, хай чорний, проте,—  до розчинення всякого скорий:
Соки від слизу очистить і травленнкх-буде сприяти.
Білим —  ти шлунок лікуй, цей перець і кашель, і болі 
Зніме; відверне він теж лихоманки холодної приступ.

73  Звичай поспати собі після їж і або забагато 
Рухатись —  слухові шкодить так само, як і сп ’яніння.
Голод тривалий і страх, падіння, струс і блювота,
Х олод і хміль —  від цього й дзвенить нам, буває, у вухах.

7 4  Вина, Венера, купальня, часник, цибуля з пореєм ,
Перець, гірчиця і біб, сочевиця, дим як і вітер,
Зносини, сонце, вогонь, усе гостре, удар і пилюка,
Праця й сльоза —  все це шкодить очам; безсоння —  ж найбільше* 
Рута, троянда та кріп, чистотіл і вербена —  дають нам 
Воду цілющу, яка повертає очам гострозорість.

75  Щ об не втрачати зуб ів ,—  назбирай собі зерен порею.
Вдосталь і ладану май, щ об його з блекотою  палити:
Димом густим отоді й втихомирюй болячого зуба.

76  Різні напої, горіх, голови захолода, олія,
Також вугри й сире яблуко голос твій зроблять хрипливим.

77  Сон свій скорочуй, пости, їж  тепле, працюй заповзято,
Тепле повітря вдихай, не впивайся, віддих затримуй —
Завжди про це пам’ятай, коли хочеш  позбутися слизу.
Слиз той коли до грудей напливе, називають катаром,
В глотку спливе він —  бронхіт, а в носі —  нежить од нього.

78  Аурипігмент не забудь із сіркою  разом змішати.
Потім додай ще вапна, щ о змішане з милом, і добре 
Вимішай разом чотири ці складники; згодом чотири 
Рази наповнюй тим розчином свищ  —  і його залікуєш.

79  Воду слід пити, коли голова від вина розболілась,
Палить-бо жар усе тіло тоді, коли вип’єш  не в міру.
Лоб або верх голови коли суш ить гарячка, то треба 
Пальцями лоб і виски розтирати не сильно, та часто 
й  теплим одваром морелів місця ті змивати потому.

8 0  Літом, у  пору жарку, тіла наші сохнуть від посту.
В будь-яку пору блювота корисна: вона виганяє 
Слизи шкідливі з нутра, промиває всі звивини шлунка.
Літо й осінь, зима і весна чергую ться в році.
Тепле й вологе повітря весни: для кровопускання 
Ж одна в році пора не буває настільки догідна.
Втіхи Венери в ті дні —  коли в міру —  сприяють людині.
Р ух —  це здоров ’я тоді як і піт, і послаблення шлунка,
Ліки й купальні —  це все молодить, очищає нам тіло.
Літо —  це сухість і жар; не диво, щ о й нас воно сушить.
Літом нуртує в нас пломінь сухий червоної жовчі.
Страви холодні й рідкі споживай, цурайся Венери;
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Не помагає купальня, і кров тоді рідко пускають.
Спокій потрібен тоді і пиття, коли міру в нім маєш.

81 В тілі людини всіляких кісток нараховують двісті
І дев ’ятнадцять: зубів —  тридцять два; до того ж три сотні* 
Ш ість десятків і п ’ять —  судин, які кров ’ю  пульсують.

82  Є ще й чотири види рідин у нашому тілі:
Флегма і кров, і двояка є жовч у нас: світла і чорна.
Флегма —  подоба води; від землі щ ось у жовчі є чорній;
В світлій ознака вогню, а кров —  як повітря кружляє.

8 3  Вже від природи сангвінік веселий, завжди він в тілі,
Ловить усе на лету, дослухатись охочий до всього,
Вакх і Венера втішають його, веселощ і й страви.
Все це його веселить, до солодкої мови схиляє.

165



Бистрий, тямкий він до різних наук, за яку б лиш не взявся.
Щ о б там не трапилось,—  гнівом йому запалитись не легко. 
Щ едрий, падкий до любові й пісень, рум ’яний, м ’ясистий, 
Завжди вдоволений всім , усміхнений, добрий, сміливий.

8 4  Є, проте, жовч. Вона мучить людей невгамовної вдачі.
Прагне такий перевершити всіх, виділятись в усьом у, 
їсть  він багато, росте на очах і вивчає все легко,
Високо мітить, не зносить образ, передбачливо щедрий, 
Густоволосий, стрункий, сухорлявий, але ненадійний,
Скорий до гніву, сміливий, з обличчям шафранної барви.

.85 Чорної ж овчі зловісну природу нам час описати.
Дивні якісь, маломовні й сумні, в кому ж овч та осіла.
В праці з ’їдають себе, не відають сну ні спочинку,
Вперто йдуть до мети, але все їм  здається непевним.
Заздрі, жадливі й понурі вони, не уступлять нікому,
Схильні до підступу, горді, з обличчям землисто-жовтавим.

8 6  Флегма дає лише неміч дочасну, плюгавість й огрядність, 
Робить людину гладкою і плин уповільнює крові.
Сном, а не ділом потрібним заповнює днину флегматик,
Лінощі, тупість і кволість —  ось риси йому притаманні.
Кожен флегматик ледачий і сонний, із слинявим ротом,
Тілом важкий він, а розумом  бідний, лице його біле.

87  Ось ті рідини, щ о кож ному барви своєї вділяють:
Флегма в усьом у спричинює блідість, червоної барви —
Кров надає; від червоної ж овчі —  лице червонясте.
Темним забарвленням тіло береться від чорної жовчі:
Той, в кому ж овчі такої багато, —  смуглявий звичайно.

8 8  3  надміру крові багриться лице, випинаються очі;
Щ оки і дмуться, й пашать, непомірно важчає тіло.
Пульс тоді частий, повний, м ’який, і, здається, від болю 
Тріскає лоб, а живіт роздувається й твердне при тому,
Сохне від спраги язик, і криваві сни тоді сняться.
Слина солодка тоді й навіть гостре здається солодким.

89  Ж овч коли в надмірі —  справа болить, а язик —  шорсткуватий, 
Спраглий, у  вухах дзвенить, безсоння мучить, блювота,
Слиз виділяється з рота, нудить, поколю є серце.
Корчить живіт, і до їж і тоді відчувається нехіть.
Пульс же тбнкий і твердий і частить гарячково, і слабне.

' В роті — суха гіркота. Пожежами сни тоді мучать. •

90  Флегма, законну меж у переходячи в тілі людини,
Робить усе несмачним, породж ує слину огидну.
Біль озивається в ребрах тоді, у  потилиці й шлунку.
Ледве вчувається пульс, м ’який, повільний і кволий.
Сон же дрімотою  дурить; усе  годі води лам сняться.

91 Хай лише осад густий запанує в тілі людському —
Ш кіра стемніє, твердим стане пульс й сеча розрідиться.
Туга, неспокій і страх; уночі —  лиховісні привиддя.
Кисла відрижка, й у  слині самій —  кислуватого присмак.
Часто при тому дзвенить і свистить у  лівому вусі.

92  Кровопускання лиш після сімнадцяти років корисне.
Правда, чимало й ж иттєвого духу виходить при цьому,
И лиш благородне вино його знов обновляє і множить, 
їж а не швидко поповнює соки, що випливли з тіла.
Ф леботомія загострю є зір, а думки наші й розум 
Світлими робить, і мозок вона кістковий зігріває.
Чистить середину всю , попрацляє живіт нам і шлунок,
Силу дає відчуттям, безсоння Знімає й нудоту,
Зміцнює голос і слух, нові нагромаджує сили.



93  Кровопускання пора —  це вересень, квітень і травень.
Дні з них під місяця знаком і Гідрі неначе підвладні:
Перший —  перш ого місяця, день же останній —  всіх інших.
Крові в ті дні не пускай, не вживай тоді гусяче м ’ясо.
Хай це юнак чи старий, та .як тільки вени набрякнуть,—
Кожен місяць тоді для пускання крові догідний.
Вересень, квітень і травень, проте,—  найбільше сприяють.
Ось і пускай тоді кров, дцо{5 життя прожити в здоров ’ї.

9 4  Вдача холодна, м ісцевості холод і біль непомірний,
Після купальні, любовних ут іх  і непідхож ість у  віці,
Гостра хвороба, й коли досхочу ти наївся й напився,
Щ е коли шлунок слабкий, вередливий, розніжений надто,—
Все це ознаки того, щ о не слід тобі крові пускати.

95  Х очеш  розрізати вену —  так ось щ о ти маєш робити 
Перед надрізом і в час, коли робиш його, й після нього:
Мащення тіла, пиття, умивання, рух і пов ’язки —
Все це ти зважити мусиш  і в пам’яті добре тримати.

9 6  Гнів усмиряє, сумним дає радість, закоханим —  міру 
Ф леботомія, щ об їхня любов не змінилася шалом.

9 7  В м іру широким хай буде надріз, щ оби вільно крізь нього 
Пара здіймалась легка і кров щ об рясніш е спливала.

9 8  Вже після того, як пущено кров, ш ість годин щ об не спав ти: 
Випари сну тоді шкодити мож уть ослаблому тілу.
Щ об не пошкодити нерва, надріз роби не глибокий.
Зразу ж до їж і сідати не слід після кровопускання.

99  Звичай велить і молочної страви тоді уникати.
Той, кому пущено кров, не см іє вживати напоїв.
Х олоду хай уникає, ворож ого кровопусканню.
Хай заборонять йому споглядати захмурене небо.
Чисте й прозоре повітря додасть йому радості й сили.
Спокій усім  помагає тоді, а рух лише вадить.

100 Кров на початку хвороб швидкоплинних і гострих пускають. 
Щ едро пускати ї ї  —  корисно в середньому віці.
В інш ому ж —  хай це старий чи маля —  ти пускай лише трохи. 
Кров по весні вдвоє більш е, ніж будь-коли, можеш  пускати.

101 Справа напровесні й літом пускай, восени ж як і взимку —  
Зліва, очищуй і голову, й серце, і ногу, й печінку;
Серце —  весною, печінку ж  уліті, й по черзі —  все інше.

102 Благ і не злічиш усіх , коли випустиш кров селезінки:
Груди, печінку, осердя твоє, селезінку і голос 
Кровопускання очистить і вибавить серце від болю.

З латинської переклав Андрій СОДОМОРА
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МІЖ НАУКОЮ 
І ПОЕЗІЄЮ

Серед навчальних медичних закла
дів середньовічної Європи найбіль
ш ого значення й слави набула школа 
в Салерно, старовинному місті Кам
панії, розташ ованому на мальовничо
му березі Т іренського моря. Ця шко
ла заснована в IX  ст., коли Салерно 
стало столицею Лангобардського ко
ролівства. Сюди, до славетного «Т о 
вариства Гіппократа» *, прибували з 
різних країн ті, хто хотів оволодіти 
високим мистецтвом лікування. Згід
но з розпорядженням імператора 
Ф рідріха II, лише Салернська школа 
давала дозвіл на лікування, а хірур
гічною практикою міг займатися 
тільки той, хто пройшов відповідний 
курс у  Салерно. Викладачі Салерн- 
ської школи —  люди різних націо
нальностей —  спирались на твори 
грецьких та римських авторів, і лише 
в XI ст., коли до Італії прибув Ко
стянтин Африканський, щ о вславив
ся перекладами з арабської мови, по
чинає відчуватися вплив арабської 
медицини. Та все ж  перевагу в цій 
школі мали традиції античної меди
цини.

Салерно мало зазнало впливу схо
ластики —  тут більш е цінували до
свідне знання. Про це свідчать най
більш ранні (X I— X II ст.) тексти 
адептів Салернської школи, щ о мали 
практичне значення: «А нтидотарій»
—  рецепти ліків проти отрут, «П ас- 
сіонарій» —  збірник з діагностики, 
автором якого вваж ається лангобард 
Гаріопонт (Варімпот). Т ут працюва
ли Іоанн Платеарій, автор короткого 
медичного посібника, Кофо, фахівець 
з лихоманки та м ісцевої патології, 
лікар-філософ Урсо, автор творів про 
пульс, та інші видатні лікарі того 
часу. Серед викладачів Салернської 
школи було чимало й жінок, що го
ворить про ї ї  світський характер. 1

1 Салернська школа на знак своєї пошани до 
заповітів «батька медицини» Гіппократа ви
карбувала на своїй печатці напис: Civitas
Hippocratica,

Найславетнішою була Троктула (або 
Трокта), яка написала книгу про жі- 
ночі захворювання.

Виняткову популярність у серед
ньовічній Європі мав «Салернський 
кодекс здоров ’я » , медичне кредо, щ о 
увічнило славу ц іє ї школи. За того
часним звичаєм, щ о походив ще з 
античних часів, твір написаний у 
віршованій формі. Він має кілька 
розділів, у  яких подаються рецепти 
і вказівки, переважно дієтико-гігіє- 
нічного характеру —  як зберегти здо
ров ’я і запобігти захворюванням.

А втор  цього твору, іспанець за 
походженням, Арнольд з Вілланови 
(біля 1 2 3 5 — 1312 рр.) був літера

турно обдарованою й добре освіченою  
людиною. Він подорожував по Іспа
нії, Ф ранції, Італії, знав грецьку, 
арабську й староєврейську мови, був 
одним з найвідоміших професорів у 
Барселоні й у  Монпелье, де уклав 
«Б ревіар ій » —  короткий курс прак
тичної терапії. Крім того, він написав 
багато праць з різних галузей наук. 
Твори Арнольда з Вілланови далекі 
від догматичних трактатів, щ о ними 
рясніє середньовіччя. Не сліпе наслі
дування авторитетів, а непересічна 
спостереж ливість й допитливість —  
ось чим характерні його праці. Не 
дивно, щ о їх  автор, відступник від 
догматів католицької церкви, зазнав 
переслідувань з боку духовенства й 
мусив шукати притулку в Сіцілії. 
Ряд творів Арнольда з Вілланови бу
ло спалено інквізицією.

Нас цікавлять у творі Арнольда 
з Вілланови передовсім історико- 
культурні й літературно-мистецькі 
якості.

Про гідну подиву популярність 
«С алернського кодексу здоров ’я »  
найкраще говорить число його ви
дань, що переверш ує триста. Пере
кладений він багатьма мовами світу. 
Перший прозовий російський пере
клад цього твору з ’явився 1960 ро
ку. Згодом, через 10 років, опублі-
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«Салернський кодекс» проілюстровано гравюрами з медичних 
існиг XV—XVI століть.

ковано віршовий переклад Ю. Ф. 
Ш ульца.

Переклад «Салернського кодексу 
здоров ’я »  пов’язаний з певними труд
нощами. Цей твір неоднорідний за 
•своєю цірш овою ф ормою :’ тут і гекза
метр, і пентаметр, і так зваді леоні* 
ми (вірші з внутрішньою римою). 
А л е домінує гекзаметр, тому при пе
рекладі, для збереження худож ньої 
цілісності тдору, віддають перевагу 
саме цьому розміру. Важко, д поде

куди й неможливо відтворити май
стерну гру слів, щ о є характерною 
особливістю  твору.

Українською мовою  «Салернський 
кодекс здоров ’я »  перекладається 
вперше. Переклад зроблено з повно
го видання творів Арнольда з Вілла- 
нови, яке опубліковане в Базе лі
1585 року й зберігається у Львів
ській бібліотеці А Н  У Р С Р .

Андрій СОДОМРРА
Львів.

158




