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„Една наука постига най-великия 
си триумф тогава, когато стане 
достояние на хората и така спо-
могне за общото благо.“

Константин Херинг
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Предисловие към третото 
английско издание, 1858

от Константин Херинг 
След като последното издание на този труд на английски 

език (отпечатано през 1851 година) се изчерпа преди около 
четири години, авторът не даде позволението си да бъде из-
дадено ново нито на първоначалния издател, нито на други, 
като отхвърли множество предложения от доста издатели.

Авторът намира, че вместо да бъде подобрявана с всяко 
ново издание, произлизащо от оригиналното немско първо 
издание, неговата книга е била изменена от онези, натова-
рени с нейната редакция; била е изменена в посока, проти-
воположна на собствената му гледна точка; станала е най-
сетне, по думите му, все повече и повече развалена, най-вече 
с абсурдното въвеждане на зле описана патология и възмож-
но най-некадърни „диагнози“, а най-сетне и чрез подвежда-
щи съвети по отношение на „дозите“.

След отпечатването на първото издание на тази книга 
преди двадесет години много печатари изобретиха и отпе-
чатаха най-разнообразни тъй наречени „семейни наръчни-
ци“, преписани най-вече от тази книга. Издателите, надпре-
варващи се на пазара, съблюдаваха най-вече собствения си 
интерес в продажбите, а не този на каузата, като предлагаха 
да извършат още от тъй наречените си „подобрения“ – „по-
добрения“, които авторът нарича измама и заради които е 
все по-малко склонен да навлиза в подобно непочтено състе-
зание.

Една популярна творба трябва да достигне до хората, 
но не трябва да мултиплицира популярни предразсъдъци 



Константин Херинг, Домашният хомеопат

16

или популярни грешки; а ако това е медицинска творба, тя 
не трябва да се превръща в съветник за това, как нескопос-
ано да се самолекуват; още по-малко пък трябва да насър-
чава подобни слепи действия. А нищо повече не съдържат 
гореспоменатите трудове, само високопарни наименования 
на болести с диагнози; тъкмо това  не се прави в хомеопати-
ята. Истинската хомеопатия никога не е била направлявана 
от имената на болестите. И ние виждаме всеки ден, че даже 
самите лекари твърде често биват подведени от подобни на-
именования в търсенето на вярното лекарство; как тогава из-
общо лица, които не са лекари и за които са предназначени 
въпросните книги, могат да се научат от няколкото реда в 
книгата как да отличават една форма на болест от друга, и 
как да поставят вярна диагноза? Това е пълен абсурд, дори 
опитът би бил абсурден. Всичко това се прави, за да се по-
стигне по-научно звучене. Твърде евтин начин за лансиране 
е да се пише с технически термини. Но, като всички хора със 
здрав разум, които никога не вярват на доктор, чиято уста 
бълва само термини, читателите скоро ще захвърлят настра-
на една книга, която претендира да предоставя ясни съвети 
за всички и в която няма дори страница, която да не прелива 
от медицинска терминология.

Но най-лошото от всичко останало в тези хомеопатич-
ни книги е добавянето на указания за дозите на лекарството. 
Твърдят, че „от двете страни на Атлантика за много сериозен 
дефект на предходните издания на книгата се смята липсата 
на напътствия относно силата на дозите и най-вече повторе-
нията на даденото лекарство“. 

Единственият възможен съвет за това е даден във въведе-
нието на книгата; но те искат подобно указание във всяка 
глава, за различните болести или за различните лекарства. А 
подобни конкретни указания биха представлявали сериозно 
подмамване на хората. Няма никакво съмнение сред 
лекарите, независимо от силата на различията в общите 



Предисловие към третото издание 17

им възгледи относно дозирането на лекарствата, че силата 
и повторението на дозите зависят изцяло и единствено от 
особеностите на отделния случай, и в никакъв случай от 
наименованието на болестта или на самото лекарство.

Как тогава е възможно в почти всички книги за домашна 
употреба очебиеща част от всяка глава да се състои от тъкмо 
такива указания; това се прави, защото много се харесва 
на невежите да прочетат дали лекарствата се вземат сухи 
или във вода, колко често и през колко часа се повтарят 
и т.н.; като че ли всичко това зависи от диагнозата или от 
наименованието на болестта, а не от характера на случая! 
Един лекар трябва да вземе под внимание възрастта на 
пациента, конституцията му, общото му предразположение, 
личностните му особености и още толкова неща!

Самите хомеопати доста се отличават по възгледите си; 
някои не намират за достатъчно силна никоя доза, други 
предпочитат различни средни по сила потенции, а някои 
дават високи и даже най-високите потенции; всички тези въ-
проси са все още открити сред колегията; хомеопатите спо-
рят също и по въпросите за повторенията. Всички те обаче 
се обединяват около становището, че е необходимо дозата 
да се определя във всеки отделен случай, в зависимост от 
природата на случая, не от неговото наименование. Следо-
вателно, всички указания могат да бъдат само общи и само в 
няколко направления могат да бъдат по-конкретни.

В един наръчник изборът трябва да се прави между 
по-общи и по-често използвани лекарства; семейните ап-
течки съдържат по-малко от една десета от лекарствата, из-
ползвани от хомеопатичните лекари. Един лекар трябва да 
разполага с всички серии на тритурациите, разтворите и 
потенциите от всяко лекарство. Фамилната аптечка трябва 
да съдържа само най-използваемите степени на тези потен-
ции.

И така, могат да се дадат само общите правила; те трябва 
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да се изучат от Въведението, и да се следват във всеки един 
случай.

Всеки, който „чувства че това е сериозен дефект“, тряб-
ва да потърси друга книга. Авторът на тази никога не е бил 
направляван от правилото: „Ако светът желае да бъде за-
блуждаван, то дайте му желаната заблуда“. Намерението на 
автора е да спомогне за каузата на хомеопатията, и единстве-
но по тази причина той отново връща тази книга на хората.

Константин Херинг
Филаделфия, 1 януари 1858 година
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ВЪВЕДЕНИЕ
Тази книга е замислена като пътеводител, с помощта 

на който в много случаи на болест може да се постигне из-
лекуване с хомеопатични средства. Онези, чийто опит ги е 
убедил в предимствата на системата на Ханеман, скоро ще 
се научат как да използват книгата; а онези, които не има-
ли възможността да опитат достойнствата на хомеопатията, 
получават възможност да я опитат, вместо да ползват така 
наречените домашни лекарства.

Книгата е предназначена да бъде съветник в много слу-
чаи на неразположение, когато човек не желае или не може 
да се посъветва с лекар. За хората, живеещи в селските райо-
ни, тя ще бъде много ценна, защото медицинската помощ 
там, особено през нощта, може да бъде достигната с цената 
на много усилия, разноски и закъснение; а с тази книга под 
ръка в много случаи на болест може да се постигне облекче-
ние.

Тъй като тази книга е насочена към големи маси от 
обществото и цели да направи хомеопатичните правила 
разбираеми и полезни за всички, авторът се е стремял да 
се изразява отчетливо и просто, за да бъде в общи линии 
разбран. Този общ начин на изразяване може до известна 
степен да помогне на мнозина да предписват сами на себе 
си. Обаче съдържанието на тази книга не може да даправи 
никого хомеопатичен лекар. Нашите опоненти казват, че 
познаването на старата медицинска система не е необходимо 
на хомеопатичните лекари: но това е огромна грешка. Никой 
не може да бъде успешен последовател на Ханеман, без да е 
добре обучен – както е бил самият Ханеман – в познанията на 
медицинските училища; за него ще е невъзможно да действа 
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разумно, без знания по анатомия, физиология, хирургия и 
Materia Medica, а също и по химия и ботаника; така, както 
човек, който е невежа в навигацията и мореплаването, не 
може безопасно да акостира кораб в пристанището.

Ако, предоставяйки този труд на обществеността, 
авторът успее да намали употребата на тъй наречените 
домашни лекарства като лайка, обикновен пчелник и 
други чайове, тинктури, магнезий и цялата плеяда от така 
наречените прости лекарства, наред с армията от пенкилери 
и патентовани медикаменти, които могат да се намерят 
във всяка дрогерия и чиято обичайна широка употреба 
причинява изобилие от лекарствени болести – ако успее 
да стори това, авторът ще е постигнал главната цел на тази 
книга и ще е заместил една нерационална и вредоносна 
практика с разумна безопасна помощ.

К. Херинг, 1851


