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СИМ БО ЛИ МЕ ДИ ЦИ НЕ
Прим. др мр сци Сло бо дан ка Илић-Та сић1, Ја сми на Ра до ва но вић2, 

др Мар тин Но вак1

1Кли ни ка за деч је ин тер не бо ле сти КЦ Ниш, Ниш
2 Ме ди цин ска шко ла „Др Ми лен ко Ха џић“, Ниш

Са же так

Сим бо ли „зми ја око шта па“ и ca du ce us су нај че шће при ме њи ва ни 
ме ди цин ски сим бо ли. Њи хо во по ре кло се же у да ле ку про шлост, у до ба 
ан тич ке ме ди ци не. Циљ при ка за је исто риј ски пре глед при ме њи ва них 
сим бо ла и раз ма тра ње њи хо вог зна че ња кроз при зму но ви јих ар хе о ло-
шких и фи зич ких ис тра жи ва ња, при ме ном све тло сне фор му ле.

Сим бол ме ди ци не „зми ја ови је на око шта па“ ве зан је за Аскле пи ја, 
ан тич ког ле ка ра (жи вео, на вод но 1143. год. пре н. е.), ко ји је ка сни је про-
гла шен бо жан ством ле кар ства (ме ди ци не). Сли чан сим бол се спо ми ње и 
у Би бли ји (4 Мој. 21, 5-9; Јо ван 3, 14), озна чен ка сни је као „Не ус тан“ (2 Цар. 
18, 4; 2 Днев. 31, 1). Не ки ис тра жи ва чи су раз ма тра ли и те о ри ју „цр ва“. 

Аскле пи је (грч. Ascle pi os, лат. Aescu la pi us), бог ле кар ства, био је син 
бо га Апо ло на и нин фе Ко ро ни де. Аскле пи је је при ка зи ван слич но Зев су, 
али уз ње га су увек би ле зми је ко је су, због мо гућ но сти ски да ња ко же, 
би ле сим бол под мла ђи ва ња. По себ но је био по што ван у Епи да у ру. Аскле-
пи јев пан дан у рим ској ми то ло ги ји је Еску лап. И еги пат ска ме ди ци на 
је има ла сво ја бо жан ства ме ди ци не, ме ђу ко ји ма је Им хо темп од го ва рао 
уло зи Аскле пи ја у грч кој ме ди ци ни (жи вео око 2900. год. пре н. е.).

Од 16. ве ка Аскле пи јев штап се при хва та као озна ка це ле ме ди цин ске 
стру ке. Овај сим бол је на стао спа ја њем два објек та: Аскле пи је вог шта па и 
„све те зми је“, ко ја је за пра во сим бол ње го ве ћер ке, Хи ги је. И она је од ан-
тич ког до ба по што ва на као бо ги ња здра вља, Апо ло но ва уну ка, че сто је и 
по и сто ве ћи ва на са са мим здра вљем.

Да нас су ши ром све та у упо тре би раз ли чи ти сим бо ли ме ди ци не, чи је 
по ре кло се же у да ле ку про шлост. Оправ да на је при ме на тра ди ци о нал ног 
сим бо ла – „зми ја оба ви је на око шта па“. При ме на овог сим бо ла и ту ма че ње 
ње го вог зна че ња пру жа мо гућ ност мул ти ди сци пли нар них ис тра жи ва ња. 

Кључ не ре чи: ме ди ци на, сим бо ли, Аскле пи је, Би бли ја, зми ја, штап. 
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Увод

У Хо ме ро во вре ме ме ди ци на је ушла у мит ско-ре ли ги о зну фа зу раз-
во ја. У то вре ме jе Апо лон сма тран бо гом ме ди ци не. Бо ле сни ци су се ње-
му обра ћа ли за по моћ, као и број ним дру гим бо го ви ма и бо ги ња ма. На-
уч на ме ди ци на је на ста ла у Грч кој у ста ром ве ку и ода тле се про ши ри ла 
по чи та вом све ту. Ка да је Грч ка из гу би ла сво ју са мо стал ност 146. го ди не 
пре н. е. и до шла под васт Ри ма, Ри мља ни су при хва ти ли те ко ви не грч-
ке кул ту ре и грч ку ме ди ци ну. Пр ви рим ски ле ка ри би ли су Гр ци. Грч ка 
ме ди ци на је на ста ви ла да цве та и да ље у Ви зан тиј ском цар ству. Ви зан-
ти ја је пре у зе ла зна ња и ис ку ства ан тич ке ме ди ци не и фар ма ко ло ги је, 
не го ва ла их и пре но си ла су сед ним на ро ди ма. Пре ко Ви зан ти на ца су и 
Ара пи упо зна ли кла сич на ме ди цин ска де ла, ко ја су пре ве ли на арап ски 
је зик. Њи хо вом за слу гом са чу ва на су ова де ла у мра ку сред њег ве ка. Пре-
ко арап ских пре во да За пад је упо знао де ла Хи по кра та, Га ле на и дру гих 
ве ли ка на ан тич ке ме ди ци не(1). У срп ским сред њо ве ков ним ма на стир-
ским бол ни ца ма ко ри шће ни су пре во ди ових ме ди цин ских де ла, ко је је 
нај пре пре во дио Све ти Са ва, а ка сни је број ни мо на си(2).

Ан тич ки ме ди цин ски тра го ви на те ре ну не ка да шње Ју го сла ви је, од-
но сно ши рем под руч ју Бал ка на би ли су пред мет број них ис тра жи ва ња(3). 
Све до чан ства о раз ви је ној на уч ној ме ди ци ни на те ри то ри ји Бал кан ског 
по лу о стр ва да ти ра ју из до ба рим ске до ми на ци је. Фи гу ре Аскле пи ја и Хи-
ги је, на ђе не ар хе о ло шким ис ко па ва њи ма на Ме ди ја ни (и Твр ђа ви) ука зу-
ју на ве ро ва ње у ан тич ког бо га ме ди ци не Аскле пи ја и ње го ву кћер бо ги њу 
здра вља, Хи ги ју(4,5). Хри шћан ска Ви зан ти ја је бри жљи во чу ва ла кул тур на 
бла га ан ти ке не за зи ру ћи од па ган ске умет но сти ни од па ган ске му дро-
сти(6), че му иду у при лог и но ви ја ис тра жи ва ња на Ме ди ја ни(4,5,7). 

У исто риј ској на у ци је мно го ди ску то ва но и раз ли чи то ре ша ва но пи-
та ње Кон стан ти но вог од но са пре ма хри шћан ској ве ри. Пре ма јед ни ма, 
Кон стан тин је био вер ски ин ди фе рен тан и по др жа вао је хри шћан ство из 
по ли тич ких раз ло га, док дру ги ве ру ју у ње го во пре о бра ће ње и упра во у 
ње му ви де узрок ве ли ког пре о кре та ко ји је на сту пио у вер ској по ли ти ци 
Цар ства. За обе те зе су на во ђе ни мно го број ни ар гу мен ти. Мно га све до-
чан ства го во ре о то ме да је Кон стан тин био убе ђе ни хри шћа нин, а мно-
га опет о то ме и да се при др жа вао ста рих па ган ских тра ди ци ја(6). О то ме 
све до че и де ло ви огра де са хер ма ма од брон зе (дру га де це ни ја 4. ве ка), 
на ко јој се на ла зе ста туе (гла ва Аскле пи ја и гла ва Лу не) от кри ве не ар хе-
ло шким ис ко па ва њи ма на Ме ди ја ни 2000. го ди не(4,5,7). При су ство гла ве 
бо ги ње Лу не и бо га Аскле пи ја, ле ка ра, ко ји је ка сни је про гла шен бо жан-
ством ме ди ци не, тра жи до дат но ту ма че ње од исто ри ча ра ме ди ци не, за 
ње го во при су ство на Ме ди ја ни и по ред Хи по кра то ве ме ди ци не ко ја је до-
шла по сле ње га. На ово пи та ње, за са да, ар хе о ло зи са мо од го ва ра ју: „То је 
ан ти ка“! Ме ђу тим, од го вор на ово пи та ње кри је се у ори ги нал ној Хи по-
кра то вој за кле тви.
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По ре кло сим бо ла

Пре ма ми то ло ги ји и пре да њу, Аскле пи је је био син бо га Апо ло на и 
ње го ве љу бав ни це, ним фе Ко ро ни де. Због ње не пре љу бе за вре ме труд но-
ће, Апо лон је по слао сво ју се стру Ар те ми ду да је уби је. Апо лон је спа сио 
Ко ро ни ди но и ње го во де те и дао га кен та у ру Хи ро ну, ко ји га је од га јао и 
об у ча вао. Хи рон је био учи тељ Те зе ју и Хе ра клу(1). Кен та ур Хи рон је на-
у чио Аскле пи ја ве шти ни опе ри са ња и упо тре би ле ко ва и пра вље њу љу-
бав них на пи та ка (пре ма Пин да ро вим пи тиј ским ода ма). На и ме, му дри 
кен та ур га је на у чио ме ди цин ским зна њи ма то га до ба; а уз ње го ву по-
моћ он је по стао нај по што ва ни ји ле кар. Јед ном ка да је Аскле пи је ста јао 
крај по сте ље обо ле лог Гла у ка об мо та ла му се зми ја око шта па. Он је убио 
зми ју, али је на сво је за пре па шће ње ви део дру гу зми ју, ко ја је у усти ма 
но си ла ле ко ви ту тра ву и бр зо вра ти ла у жи вот уби је ну зми ју. Аскле пи је 
је ана ли зи рао ле ко ви ту биљ ку и њо ме по чео да вра ћа мр тве у жи вот(8). 

Пре ма пре да њу, бо ги ња Ате на је Аскле пи ју да ла чу до твор ну Ме ду-
зи ну крв. Крв узе та са ле ве стра не би ло ко је од гор го на, би ла је смр то но-
сна, а уко ли ко би би ла узе та са де сне стра не њо ме су се мо гли ожи вља-
ва ти мр тви. Крв ко ја је по те кла са Ме ду зи не де сне стра не би ла је то ли ко 
ле ко ви та, да је Аскле пи је успе вао да ожи ви мно ге мр тве. Баш због ове 
ње го ве спо соб но сти да ожи вља ва љу де, Плу тон, бог под зе мља, се упла ши 
да Аскле пи је не по ре ме ти по ре дак у све ту па је за мо лио Зев са да му њом 
уби је Аскле пи ја(1). Апо лон је из осве те због смр ти сво га си на убио Ки кло-
па ко ји је ство рио Зев со ве му ње(9). Зевс је убио Аскле пи ја по на го во ру бо га 
под зе мља, али га је ка сни је због гри же са ве сти про гла сио бо гом ме ди-
ци не(1). По што је схва тио Аскле пи је ву ва жност, Зевс га је ста вио на не бо 
као са зве жђе Зми јо но сац / Зми јо но ша или Офи јух (лат. Op hi uc hus)(9). Ово 
са зве жђе ле жи из ме ђу Ва ге и Стрел ца. 

Аскле пи ју су по све ће ни број ни хра мо ви и све ти ли шта у Грч кој, од 
ко јих су нај по зна ти ји у Кни ду, Ко су, Пер га му и Епи да у ру. Бо ле сни ци ко-
ји су до ла зи ли у те хра мо ве на ле че ње, мо ра ли су прет ход но да по сте, чи-
та ју мо ли тве, и да при не су сво је да ро ве, па да се оку па ју, ка ко би им по сле 
ку па ња на и шао за мор и сан („хра мо ви сан“) у ол та ру или на на ро чи том 
ле жи шту, „аба то ну“. Жре ци су за кљу чи ва ли о при ро ди бо ле сти и од ре ђи-
ва ли ле ко ве и на чин ле че ња по сно ви ма ко је би бо ле сни ци са ња ли. Зи до ви 
хра мо ва би ли су пу ни укле са них нат пи са ко ји су све до чи ли о чу до твор-
ним из ле че њи ма. Не ма сум ње да су у тим хра мо ви ма по стиг ну ти и мно ги 
те ра пе ут ски ус пе си, не са мо због су ге стив ног ве ро ва ња у Аскле пи је ве бо-
жан ске мо ћи, већ и сто га што су све ште ни ци уз ре ли ги о зну при ме њи ва-
ли и ра ци о нал ну те ра пи ју (ле ко ви те биљ ке, обло ге, куп ке-ле ко ви та то пла 
вре ла, сун ча ње, ди је ту, гим на сти ку и др) (1,10,11). Ме ђу тим, вр ше не су и опе-
ра ци је у слу ча ју жив ча них бо ле сти („епи леп тич ких спа за ма“ и ја ке гла-
во бо ље). У ли те ра ту ри и по хра мо ви ма при ка за ни су ле ка ри, Аскле пи је ви 
си но ви, у то ку тре па на ци је ло ба ње(12,13). Пре ма не ким из во ри ма, Аскле пи је 
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се бо рио у Тро јан ском ра ту на стра ни Ахе ја ца, ка да је из ле чио Фи ло кле та 
од угри за зми је. Пре ма дру гим из во ри ма, то су би ли ње го ви си но ви ко је 
Хо мер по ми ње као да ро ви те ле ка ре и ис це ли те ље(9). 

Аскле пи је је имао два си на, ко ји су, та ко ђе, би ли ле ка ри и пет кће ри 
од ко јих су две по ста ле по зна те у ме ди ци ни (Па на ке ја и Хи ги је ја / Хи ги ја).  
Бо ги ња Хи ги ја је нај зна чај ни ја Аскле пи је ва ћер ка. Би ла је оли че ње ду-
шев ног и те ле сног здра вља. Она је пред ста вља ла Аскле пи је ву прат њу 
и обо жа ва на је за јед но са њим(1) О то ме све до че и ис ко па не фи гу ри це 
Аскле пи ја и Хи ги је на Ме ди ја ни ко је да ти ра ју из 3. / 4. ве ка но ве ере(4,5). 
У јед ној про сто ри ји от кри ве на је, 1972. го ди не, гру па оште ће них ста туа, 
на ко ји ма су пред ста вље ни Аскле пи је, Хи ги ја, Ди о нис, Хер кул и Са тир(5). 

Аскле пи је ву ве шти ну и умет ност ле че ња на ста ви ли су ње го ви по-
том ци Аскле пи ја ди, од ко јих је нај по зна ти ји Хи по крат, осни вач кли-
нич ке ме ди ци не, ко ји је сво ју прак су за по чео у Аскле пи је вом хра му на 
оству Ко су. Ори ги нал на Хи по кра то ва за кле тва спо ми ње и Аскле пи ја: 
„Ку нем се Апо ло ном ле ка ром, и Аскле пи јем, и Хи ги јом, и Па на це јом и 
свим оста лим бо го ви ма и бо ги ња ма ...“ (8). Број ни ле ка ри у хра мо ви ма су 
ис це љи ва ли у част бо га Аскле пи ја (и / или уз ње го ву по моћ), а до ла зи ли 
су им и број ни хо до ча сни ци. Аскле пи је је био по што ван и у пе ри о ду ра-
ног хри шћан ства(14). 

Све ти ли шта у част бо га Аскле пи ја (Аскле пи ја де) би ла су по диг ну та 
у Епи да у ру, Пер га му, Ар го ли ди и Ко су. Нај по зна ти ја све ти ли шта су би ла 
у Ар го ли ди и Епи да у ру(15). У овим све ти ли шти ма су ле че ни обо ле ли од 
раз ли чи тих бо ле сти. У ис це ли тељ ским ри ту а ли ма су ко ри шће не зми-
је. Нео тров не зми је су оста вља не да пу жу на по ду где је бо ле сник спа вао. 

Тра ди ци о нал ни сим бол – штап око ко га се уви ја зми ја

Аскле пи јев штап сим бо ли зу је ле кар ско уме ње спа ја ју ћи зми ју, ко-
ја свла че њем сво је ко же пред ста вља сим бол по нов ног ра ђа ња и плод но-
сти, са шта пом сим бо лом ауто ри те та при пи са ном бо гу ме ди ци не. Ра-
ши ре но је твр ђе ње ко је го во ри ка ко је зми ја омо та на око шта па за пра-
во зми ја бе ло у шка / „бје ли ца“ (Elap he lon gis si ma или Za me nis lon gis si mus), 
та ко ђе по зна та као Еску ла по ва или Аскле пи је ва зми ја, вр ста аутох то на 
за ју го и сточ ну Евро пу, Ма лу Ази ју и не ке сред њо е вроп ске ре ги је бо га те 
то пли ца ма, ко је су на ста ни ли Ри мља ни(16). Аскле пи јев култ је био ра ши-
рен у чи та вој Грч кој и у свим грч ким, а ка сни је и рим ским ко ло ни ја ма(1). 
Аскле пи ја су сма тра ли при сут ним не са мо у ње го вим хра мо ви ма, већ и 
у свим здра вим бр до ви тим ме сти ма и по крај ле ко ви тих то плих из во ра, 
па су ту жр тво ва ни у сла ву ње го ву пе тло ви и ко зе; би ли су му по све ће ни 
зми ја и со ва, као сим бо ли жи вот не сна ге, му дро сти и опре зно сти. Не ки 
сма тра ју да су зми је иза бра не као сим бол под мла ђи ва ња, због то га што 
пре свла че ко жу. 
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Од 16. ве ка Аскле пи јев штап се при хва та као озна ка це ле ме ди цин-
ске стру ке. Ме ђу тим, ма ло је по зна то да је овај сим бол на стао спа ја њем 
два објек та: Аскле пи је вог шта па и „све те зми је“, ко ја је сим бол ње го ве 
ћер ке, Хи ги је. И она је од ан тич ког до ба по што ва на као бо ги ња здра вља, 
Апо ло но ва уну ка, а че сто је и по и сто ве ћи ва на са са мим здра вљем(17).

Те о ри ја „цр ва“

Не ки на уч ни ци за сту па ју ми шље ње да је сим бол ме ди ци не не кад 
пред ста вљао црв омо тан око шта па. У ан тич ко вре ме су би ле че сте ин-
фек ци је зми јо ли ким па ра зи том по пут „гви неј ског цр ва“ (Dra cun cu lus me
di nen sis). Њи хов трет ман је био дра сти чан и под ра зу ме вао је на ба да ње 
ових цр ва на штап, или оба ви ја ње цр ва око шта па. Ту услу гу су ле ка ри 
при ка зи ва ли сли ком ко ју да нас по сма тра мо са мо као сим бол. Црв је по-
гре шно за ме њен зми јом у сред њем ве ку па је од та да уме сто цр ва сим бол 
по стао по знат као штап с об мо та ном зми јом(18). Об зи ром на при ме ну ме са 
зми је у из ра ди уни вер зал них ле ко ва за све бо ле сти, по зна тих као те ри-
ја ци – па на це је, ко ји су ду го би ли у упо тре би(1), кон ста та ци ја Емер со на 
(Emer son, 2003) (18) је ве о ма ди ску та бил на. 

Би бли ја – зми ја на шта пу („Не ху штан“/ „Не ус тан“)

Сли чан сим бол, „Не ус тан“, спо ми ње се у Би бли ји. На во ди се ка ко су 
Изра ел ци по че ли го во ри ти про тив Мој си ја и Бо га због свог очај ног по ло-
жа ја по из ла ску из Ми си ра (4 Мој. 21, 4-5). То је раз љу ти ло Бо га те је по слао 
„љу те зми је“ ко је су ује да ле љу де, због че га су мно ги умр ли (4 Мој. 21, 6). 
За то је на род до шао Мој си ју ка ју ћи се: „... згри је ши смо што ви ка смо на 
Го спо да и на те бе; мо ли Бо га не ка укло ни зми је од нас“. И Мој си је се по-
мо ли за на род. И Го спод ре че Мој си ју: „На пра ви зми ју ва тре ну, и мет ни 
је на мот ку, и ко га ује де зми ја, не ка по гле да у њу, па ће оздра ви ти“ (4 Мој. 
21, 7-8). Мој си је на пра ви зми ју „од мје ди“ (одн. зми ју од ба кра) и по ста ви 
је на др ве ну мот ку. Кад год би не ко га ује ла отров ни ца, по гле дао би у „мје-
де ну зми ју“ и оздра вио (4 Мој. 21, 9). Вре ме ном је „зми ја од мје ди“ по че ла 
да се упо тре бља ва као „идо ло по кло нич ки сим бол“. За то цар Је зе ки ја (ко-
ји „чи ња ше што је пра во пред Го спо дом“) ис тре бљу је идо ло по клон ство: 
„обо ри ви си не, и из ло ми ли ко ве и иси је че лу го ве; раз би зми ју од мје ди, 
ко ју бје ше на чи нио Мој си је, јер јој до та да ка ђа ху си но ви Изра и ље ви; и 
про зва је Не ус тан“ (2 Књи га о ца ре ви ма 18, 4; 2 Днев. 31, 1, 4 Мој. 21, 9)(19,20). 

Сли ка ме де не зми је и да нас укра ша ва бол ни це ка ко би озна чи ла ле-
че ње ко је док то ри оба вља ју у тим уста но ва ма. Лик та ко ђе на го ве шта ва 
осо бу, Го спо да Ису са Хри ста уз диг ну тог на крст, ли це ко је мо же ле чи-
ти на шу огор че ност и са мо са жа ље ва ње кад се на ђе мо у не кој жи вот ној  
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пу сти њи или те шко бо ле сни(17), по себ но од хро нич них и не из ле чи вих бо-
ле сти. „И као што Мој си је по ди же зми ју у пу сти њи, та ко тре ба син чо ве-
чиј да се по диг не. Да ни је дан ко ји га вје ру је не по ги не, не го да има жи вот 
вјеч ни“ (Јо ван, 3, 14-15). Кр сни знак, од но сно „Ис це љу ју ћа моћ Кр ста ја сно 
је ис так ну та у Пра во слав ној цр кви за вре ме ли тур ги је на пра зник Во зви-
жде ња све тог Кр ста, ка да га у ви ше ма хо ва на зи ва „ле ка рем бо ле сних“ и 
по ми ње јед но ста ро за вет но пред ска за ње: зми ја од мје ди ко ју је Мој си је 
ста вио на мот ку би ла је лек од Бо га дат они ма ко је су ује ле зми је (4 мој 
21, 6-9)“(14). За хва љу ју ћи под сти ца ју по је ди них хри шћа на ме ди ци на је по-
ста ла дру штве на ин сти ту ци ја. Пра во слав на цр ква је пре у зе ла ини ци ја-
ти ву за ор га ни зо ва њем ле кар ске про фе си је у ци љу ле че ња и си сте мат-
ског трет ма на па ци је на та у бол нич ком окви ру нај пре у ви зан тиј ским 
бол ни ца ма (бол ни ца у ма на сти ру Пан то кра тор)(14), а ка сни је и у срп ским 
сред њо ве ков ним бол ни ца ма(2). Ана ли зи ра ју ћи ду хов ни сми сао бо ле сти 
и хри шћан ске пу те ве ле че ња Жан-Клод Лар ше (2006) про у ча ва де ла број-
них све ти те ља и те о ло га и ци ти ра не ке од њих: „Бог је истин ски ле кар, 
је ди ни ле кар за те ло и ду шу“ (Ho me li es sur les de mons, I, 5 – св. Јо ван Зла то у-
сти); за св. Вар са ну фи ја је ва жно да чо век ни кад не за бо ра ви да при обра-
ћа њу ле ка ру и упо тре би ле ко ва – кроз њих за пра во ле чи Бог(14).

Ка ду цеј или Хер ме сов штап (Хе ролд ски штап)

Вре ме ном се као сим бол ме ди ци не усва ја и ка ду цеј (лат. ca du ce us) – 
кри ла ти штап Хер ме са, грч ког бо га тр го ви не, си на Зев са и Ма је, око ко јег 
се си ме трич но уви ја ју две зми је. Је ди на пра ва ве за овог бо га са ме ди ци-
ном је то што је по ро дио Аскле пи је ву мај ку Ко ро ну, прин це зу Те са ли је, 
ко ја је по пре да њу за че ла са бо гом Апо ло ном, бо гом из ле че ња(21). 

Ме ђу Гр ци ма ка ду цеј је из вор но пред ста вљао хе ролд ски штап (или 
па ли цу), што зна чи хе ролд (лат. he ral dus) – гла сник или „јав ни ве сник“. 
Је дан грч ки мит о по ре клу ка ду це ја је део при че о Ти ре зи ји, ко ји је про-
на шав ши две зми је то ком па ре ња убио жен ку вла сти тим шта пом. Та да 
се Ти ре зи ја пре тво рио у же ну, и у том об ли ку је остао све док ни је се дам 
го ди на ка сни је по но вио исти чин на муж ја ку зми је. Овај штап са сво јом 
ча роб ном „пре твор бе ном мо ћи“ до шао је ка сни је у вла сни штво бо га Хер-
ме са. Дру ги мит го во ри о то ме ка ко је Хер мес (про на ла зач ли ре) сви рао 
ли ру из ра ђе ну од кор ња чи ног окло па на ме ње ну Апо ло ну, ко ји га је за уз-
врат по ста вио за по сла ни ка ме ђу бо го ви ма с ка ду це јом као сим бо лом ње-
го ве слу жбе. Пре ма пре да њу по сто ји при ча ка ко је Хер мес (или рим ски 
Мер кур) угле дао две зми је ис пре пле те не у смр то но сној бит ки. Раз дво-
јив ши их сво јим шта пом, ме ђу соб но их је по ми рио, а као по сле ди ца то га 
на стао је штап с две зми је ко ји је пред ста вљао знак ми ра. У Ри му Ли ви је 
спо ми ње ка ду це а то ра (лат. ca du ce a tor) ко ји је во дио ми ров не уго во ре под 
ди пло мат ском за шти том ка ду це ја ко јег је но сио по ред се бе(22). 
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Ка ду цеј је ко ри шћен као сим бол код Ва ви ло на ца, на ро да Ме со по-
та ми је, а мо же се на ћи и на па пи ру си ма древ ног Егип та. Ви ли ам Хејс 
Вард (Wil li am Hayes Ward,1910) је от крио да су се сим бо ли на лик кла-
сич ном ка ду це ју по ја вљи ва ли че сто на ме со по та миј ским ци лин дрич-
ним пе ча ти ма. Пре ма ње го вим ис тра жи ва њи ма вре ме на стан ка сим-
бо ла да ти ра од 3000. и 4000. год. п.н.е., због че га је пред по ста вио да би 
тај знак мо гао би ти из вор грч ког ка ду це ја(23). Фро тин гем (Frot hing ham, 
1916) је на ста вио ис тра жи ва ња док то ра Вар да (Ward) и ди ску то вао о по-
да ци ма да је про то тип Хер ме са би ло ис точ њач ко бо жан ство ва ви лон сог 
по ре кла пред ста вље но у свом нај ра ни јем об ли ку као змиј ски бог. Из те 
пер спек ти ве ка ду цеј је пред ста вљао са мог Хер ме са у ње го вом ра ном об-
ли ку као бо га Нин гисхзи де, „гла сни ка Мај ке Зе мље“(24). Но ви ја на уч на 
ис тра жи ва ња не по ми њу ва ви лон ско по ре кло ни Хер ме са ни Ка ду це ја. 
На гла ша ва се да ка ду цеј озна ча ва Хе рал дов штап(22). 

У ка сној ан ти ци ка ду цеј је ве ро ват но слу жио као осно ва за астро ло-
шки знак ко ји је пре ста вљао пла не ту Мер кур, а у рим ској ико но гра фи ји 
че сто је био при ка зи ван ка ко сто ји у ле вој ру ци грч ког бо га Хер ме са, 
гла сни ка бо го ва, во ди ча мр твих и за штит ни ка тр го ва ца, коц ка ра, ла-
жљи ва ца и кра дљи ва ца(22). Хер мес је пер со ни фи ко вао и ве шти ну ал хе-
ми је, ко ја је до сред њег ве ка би ла не раз двој ни део ме ди ци не(17). 

Све тло сна фор му ла сим бо ла ме ди ци не

Све тло сна фор му ла ко ју је де фи ни сао Спа со је Вла јић (1992) по ве зу је 
фо нет ски склоп пој ма да тог је зи ка са фре квен ци јом све тло сти. На осно-
ву фо нет ског скло па ре чи да тог је зи ка ис пи ту је се пре о бра жај звуч не 
енер ги је ре чи (пој ма) у елек тро маг нет ну енер ги ју нер вних стру ја. Да 
ли је овај пре о бра жај ха о ти чан или под ле же не ким за ко ни ма њи хо вог 
ме ђу деј ства? Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зју ју да се уну тра шње за ко-
ни то сти сим бо лич ке функ ци је је зи ка де лом по кла па ју са пред ста вом 
ко ју су о од но си ма пој ма (ре чи – на зи ва) и зна че ња има ли му дра ци 
ста рих епо ха. Све тло сна ста ња гла со ва су из ра же на пре ко спек тра бе ле 
све тло сти ре да ве ли чи не 1012 Hz та ко да сва ко сло во има да ту фре квен-
ци ју све тло сти. „Бо ја пој ма (на зи ва)“ је хро мо фон (S) ко ји по ка зу је сми-
са о ну ве зу зву ка (Z), све тло сти (S) и енер ги је (E) и пред ста вља ESZ ни во. 
ESZ ни во је кван то ва на вред ност ко јом се из ра жа ва оти сак – ма три ца 
од но са на вод ног фе но ме на у мен тал ном по љу као и де ло ва ње чи ни ла ца 
ко ји су по ве за ни са ду бљим сми слом ко га са вре ме на на у ка го то во апри-
о ри од ба цу је(25).

При ме ном обра сца све тло сне фор му ле ана ли зи ра ли смо сим бо ле 
ме ди ци не и до би ли сле де ће ре зул та те, као и од го ва ра ју ће бо је на зи ва:
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Сим бол ме ди ци не S Nesz Бо ја на зи ва
Аскле пи јев штап 592,14287 4 Жу то зе ле на

Зми ја оба ви је на око шта па 604,35 4 (3,9392) Жу то зе ле на

Црв око шта па 603 4 Зе ле на (там на)

Зми ја на шта пу од мје ди 604,3158 4 (3,9386) Жу то зе ле на

Зми ја на шта пу од ме ди 622,111 4 (4,233) Зе ле на (там на)

Зми ја на шта пу од ба кра 618,789 4 (4,179) Зе ле на (там на)

Не ус тан 5,7685714 4 (3,48) Жу то зе ле на

Не ху штан 602 4 (3,9) Зе ле на (там на)

Не ху стан 582,875 4 (3,58125) Жу то зе ле на

Хер ме сов штап 566 3 (3,3) Жу то сме ђе – си ва

Дво стру ка зми ја око шта па 609,3636 4 (4,02272) Зе ле на (там на)
Дво стру ко си ме трич на зми ја 
око шта па

582,9375 4 (3,5823) Жу то зе ле на

Ка ду цеј 603,4285 4 Зе ле на (там на)

Ca du ce us 490 2 На ран џа ста

Хе ролд ски штап 623 4 (4,25) Зе ле на (там на)

He ral dus 600,5 4 (3,875) Жу то зе ле на

Апо ло нов штап 675, 25 5 Пла ва (бе ла)

Сим бо ли и зна ко ви има ју зна че ње пр вен стве но емо ци о нал не и пси-
хич ке ка те го ри је. Пок. ака дем ски сли кар Ан тић то об ја шња ва ре чи ма: 
„Сли ка је ду хов на ор га ни за ци ја ве чи тих сим бо ла“. Умет ник нас упу ћу-
је на зна чај „ду хов них сим бо ла“, ко ји по ве зу ју све епо хе ду ха/кул ту ре(26). 
Сим бо ли ме ди ци не, пре ма на шем ис тра жи ва њу има ју исто зна че ње. 

При ме на ме са зми је у ле че њу

Ме со зми је је упо тре бља ва но у при пре ма њу про тив о тро ва и уни вер-
зал них ле ко ва – те ри ја ка / па на це је (Ми три да тов про тив о тров, ко ји су 
ка сни је уса вр ши ли Не ро нов ле кар Ан дро мах и Га лен, та ко што су број 
са сто ја ка од 54 по ве ћа ли до 100). Те ри ја ци су при ме њи ва ни у фар ма ци-
ји до 20. ве ка(1,27). Змиј ски отров је на шао при ме ну у ме ди ци ни (за из ра-
ду ан ти ви пе ри ног се ру ма)(27). Ме со зми је се упо тре бља ва ло и у на род ној 
ме ди ци ни (за раз у ме ва ње не му штог је зи ка и по зна ва ње тај не при ме-
не ле ко ви тог би ља)(28), као и за ле че ње епи леп си је(29). У мно гим зе мља ма 
ши ром све та, ка ко на Ис то ку та ко и на За па ду, зми ја је нај че шће сим бол 
ви шег ми стич ног на сле ђа и упо тре бља ва на је у раз ли чи тим кул то ви ма. 
Као и ин диј ски идо ло по кло ни ци зми ја, след бе ни ци овог ри ту а ла у Мек-
си ку спра вља ли су и па при каш од зми ја. У обе ове дру штве не за јед ни-
це хра ње ње овим ме сом тре ба ло би да до не се сва ки бла го слов, а по себ но 
окулт не мо ћи(30). Пра ста ра ве ро ва ња су се одр жа ла у на род ној ме ди ци ни. 
Пре ма на род ном ве ро ва њу онај ко ји ви ди две зми је док се па ре и ба ци 
пре ко њих не ки по кров или ко мад оде ће ка сни је мо же успе шно да ле чи 
па да ви цу(28). У на род ној ме ди ци ни бе ли лук се упо тре бља вао као уни вер-
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зал но сред ство, па на це ја, за ле че ње свих бо ле сти, по себ но та мо где ни ка-
кво дру го сред ство не по ма же ра ди за шти те од сва ког зла (СЕЗ, 55, 1953, 
230). По себ на ле ко ви та свој ства при пи си ва на су бе лом лу ку ко ји је био 
упле тан у ве нац од ивањ ског цве ћа, о Ивањ да ну (ЖСС, 133), или онај ко ји 
је про ни као кроз зми ји ну гла ву (Ка ра џић, 4, 1903, 194; СЕЗ 32, 41) или ко ји 
је о Бад њем ве че ру био на сто лу (ЗНЖОЈС, 19, 118)(31).

За кљу чак

1. Да нас су ши ром све та у упо тре би раз ли чи ти сим бо ли ме ди ци не, 
чи је по ре кло се же у да ле ку про шлост, али је и да ље за пра ви сим бол ме-
ди ци не при хва ћен тра ди ци о нал ни сим бол – зми ја оба ви је на око шта па 
и зми ја на шта пу. 

2. Све тло сна фор му ла сим бо ла ме ди ци не по ка зу је ско ро јед на ку бо ју 
пој ма (хро мо фон / S) и Nesz за Аскле пи јев штап, не ус тан и ка ду цеј / хе-
ролд ски штап (жу то зел на, зе ле на там на), док је хро мо фон сим бо ла ca du
ce us на ран џа сте, а Хер ме со вог шта па жу то сме ђе – си ве бо је. 

3. Пре ма све тло сној фор му ли срп ска и грч ка реч ка ду цеј има хро мо-
фон бли зак ве ћи ни на ве де них сим бо ла за раз ли ку од ла тин ског на зи ва 
ca du ce us за Хер ме сов штап. 

4. При ме на сим бо ла ме ди ци не и ту ма че ње њи хо вог зна че ња пру жа 
мо гућ ност за да ља мул ти ди сци пли нар на ис тра жи ва ња. 

5. По зна ва ње зна че ња сим бо ла ме ди ци не је ва жно због зло у по тре бе 
сим бо ла зми је од стра не гно сти ча ра и са та ни стич ких сек ти и кул то ва. 
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