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ЛЕ ЧЕ ЊЕ ЕПИ ЛЕП СИ ЈЕ У СРП СКОЈ СРЕД ЊЕ ВЕ КОВ НОЈ 
МЕ ДИ ЦИ НИ

Не бој ша Ј. Јо вић
Кли ни ка за не у ро ло ги ју и пси хи ја три ју за де цу и омла ди ну Бе о град, 

Ср би ја
Ме ди цин ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ср би ја

Са же так

Срп ска сред ње ве ков на ме ди ци на (12–15. век) раз ви ја ла се под ути-
ца јем ви зан тиј ске и за пад њач ке ме ди ци не то га до ба. Она је на ста ла на 
со лид ним осно ва ма ан тич ке ме ди ци не и под ути ца јем схо ла стич ки 
усме ре них шко ла у Мон пе љеу и Са лер ну. То ком 12–13. ве ка у ма на сти ри-
ма Хи лан дар и Сту де ни ца на ста ле су пр ве срп ске бол ни це. Све ти Са ва 
је имао кључ ну уло гу у њи хо вом осни ва њу. Иако не ма са чу ва них ве ћих 
спи са из не у роп си хи ја три је, и за ову ди сци пли ну је по сто јао зна ча јан 
ин те рес. У ма на стир ским бол ни ца ма сред ње ве ков не Ср би је, ле че ни су 
и бо ле сни ци с епи леп си јом. Ле ка ри ем пи ри ци су се у њи ма ба ви ли ле-
че њем, јер ма на стир ске бол ни це ни су би ле са мо при хва ти ли шта. У По-
ве љи де спо ти це Ма ре, из да те у ма на сти ру Хи лан да ру 15. ок то бра 1406. 
го ди не, ма на стир ској бол ни ци се да је 100 ун ци, из ме ђу оста лих и за ле-
че ње бо ле сни ка с епи леп си јом („све ште но га не ду га ра ди стра дал цем“). У 
бол ни ци ма на сти ра Де ча ни, пре ма опи су ко ји је оста вио Гри го ри је Цам-
блак, би о граф ца ра Сте фа на Уро ша III Не ма њи ћа, по сто ја ло је и оде ље ње 
за ле че ње „све ште не бо ле сти“ (епи леп си је). По ор га ни за ци ји она је пот се-
ћа ла на ви зан тиј ску бол ни цу у Пан то кра то ро вом ма на сти ру у Ца ри гра-
ду (12. век). Оба бол ни ца пре ста ла је да по сто ји из ме ђу 1745. и 1765. го ди не 
ка да је ма на стир због пљач ке Ту ра ка и Шип та ра за пао у те шко ста ње.

У Жи ти ја ма срп ских све ти те ља по сто је при ка зи чу до твор них ис це ље-
ња бо ле сних од епи леп си је. То се по себ но од но си на ве ро ва ње да мо шти Ср ба 
све ти те ља има ју моћ да ле че не у роп си хи ја триј ска и не ка дру га хро нич на 
обо ље ња. Фре ско пи си не ких ма на сти ра са др же на сли ка не сце не Хри сто-
вих ис це ље ња бо ле сних од епи леп си је. Хи лан дар ски ме ди цин ски ко декс 
(14–15. век) у те ра пиј ским бе ле шка ма са др жи упут ства за ле че ње епи леп си је 
и фе брил них кон вул зи ја код де це. Ме ди цин ски пој мо ви су да ти на срп ском 
је зи ку. Осно ву те ра пи је чи ни ле су ле ко ви те биљ ке. Пр ви пи са ни по да так о 
апо те ци у Ср би ји по ти че из 1326. го ди не и од но си се на апо те ку у Ко то ру.

Кључ не ре чи: епи леп си ја, Ср би ја, сред њи век, ле че ње 
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TRE AT MENT OF EPI LEPSY IN SER BIAN ME DI E VAL ME DI CI NE
Ne boj ša J. Jo vić

Sum mary

Ser bian me di e val me di ci ne (XII–XV c.) de ve lo ped un der the in flu en ce of 
both we stern and Byzan ti ne me di ci ne. It was al so ba sed on an ti que me di ci ne 
and scho la sti cally ori en ted scho ols in Sa ler no and Mont pel li er. First mo na
stery ho spi tals we re fo un ded in Chi lan dar and Stu de ni ca (XII–XI II c.). St. Sa va 
had the key con tri bu tion in the ir fo un da tion. Tho ugh no ma jor ma nu scripts on 
ne u ropsychi a try ha ve been pre ser ved, the re was al so in te rest in this branch. 
Epi lep tics we re tre a ted in mo na stery ho spi tals. The Char ter of La zar’s da ug
hter, de spo te Ma ra, for the Chi lan dar mo na stery (XII c) is sued on Oc to ber 15, 
1406 whe reby she do na ted one hun dred oun ces to the ho spi tal. It con ta i ned 
so me spe ci fic men ti ons of epi lep tics. The King Ste fan Uros De can ski Third 
(1322–1331) fo un ded the ho spi tal in the De ca ni Mo na stery, as a pu rely me di cal 
in sti tu tion for pro vi ding tre at ment. This ho spi tal was or ga ni zed and mo de led 
on the ho spi tal in the Pan toc ra tor Mo na stery in Con stan ti no ple (XII c.). His bi
o grap her Gre gory Cam blak de scri bed that this ho spi tal to ok in pa ti ents suf fe
ring from epi lepsy (“clergymen’s di se a se – sve ste no ga ne du ga ra di stra dal cem”) 
and se ri o us ner vo us di sor ders, le pers, crip ples, pa ralytics and tho se with lung 
di se a ses. The ho spi tal was clo sed bet we en 1745 and 1765 af ter rob bery and de
sec ra tion of the Mo na stery by Turks and Al ba ni ans. 

In bi o grap hi es and psalms de di ca ted to Ser bian Sa ints writ ten by Ser bian 
me di e val bi o grap hers, the re we re so me de scrip ti ons of mar ve lo us re co very of 
epi lep tics and dis tra ught. This espe ci ally con cerns be li ef that re lics of Ser bian 
sa ints co uld re co ver ne u ropsychi a tric di sor ders. One of the most im pres si ve 
cycles of Christ’s mi rac les was pa in ted in c. 1340 in the church de di ca ted to 
the Ascen sion of Lord Christ at De ca ni Mo na stery. The mi ra cu lo us re co very of 
pa ti ents af flic ted by va ri o us ner vo us and men tal di se a ses, in clu ding epi lepsy, 
are espe ci ally im pres si ve. The Chi lan dar Me di cal Co dex no.517 (XIV–XV c.) in 
so me the ra pe u tic no tes re fers to the the rapy of epi lepsy and fe bri le se i zu res in 
chil dren. Me di cal terms are writ ten in Ser bian. Pri mary the rapy was ba sed 
of me di cal plants. First do cu ment (1326) on the phar macy in me di e val Ser bia 
re fers the phar macy in Ko tor. 

Key words: epi lepsy, Ser bia, Mid dle Age, the rapy 

1. Увод

О епи леп си ји се че сто пи са ло у ста ро вре ме. Ве ко ви ма, у раз ли чи-
тим де ло ви ма све та и у ра зним кул ту ра ма, епи леп си ја је би ла пред мет 
по гре шних схва та ња. Ни је те шко раз у ме ти за што је епи леп си ја, ко ја 
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се ка рак те ри ше на глим и дра ма тич ним на па ди ма, би ла та ко ми сти-
фи ко ва на(1). Обо ле ли од епи леп си је че сто су сма тра ни „иза бра ним или 
зaпоседнутим“. У мно гим сред ње ве ков ним зе мља ма су ови бо ле сни ци 
сма тра ни за ра зним. Област ре ли ги о зних ве ро ва ња је у сред њем ве ку би-
ла ве о ма ши ро ка и укљу чи ва ла је пи та ња здра вља и бо ле сти. 

Хи по кра то во ра ци о нал но об ја шње ње по ко ме је епи леп си ја бо лест 
са при род ним узро ци ма, слич но дру гим бо ле сти ма и ве за на је за мо зак, 
пред ста вља те мељ ну вред ност ме ди цин ске исто ри је епи леп си је. Хи по-
крат (око 400 год. пре Хри ста) се су прот ста вио ве ро ва њу о бо жан ском по-
ре клу ове бо ле сти и пу ри фи ка ци ји обо ле лих пу тем ма ги је(2,3). У пре во ду 
са ста ро грч ког спи са ко ји је Хи по крат на пи сао о „све тој бо ле сти“ (епи леп-
си ји) на во ди се: ... „Сма трам да ни по што ни је ви ше бо жан ска, ни ти пак 
све ти ја од дру гих бо ле сти.... Ова бо лест има исту при ро ду као и дру ге бо-
ле сти и на ста је из истог узро ка из ко га на ста је сва ка бо лест. Из ле чи ва је 
не ма ње од дру гих бо ле сти, осим ако је ду же вре ме уко ре ње на па је сто га 
ја ча од ле ко ва ко ји се за њу ко ри сте... На и ме узрок овој бо ле сти је у мо згу, 
као и код свих те шких бо ле сти...“ (3)

Ве ро ва ње да епи леп си ја на ста је ка да зли ду си за по сед ну обо ле лог 
би ло је нај че шће у Сред њем ве ку. Из ле че ње је би ло ве за но за из гон де-
мо на ко ји је за по сео те ло обо ле лог(2). По се бан об лик ве зе ре ли ги је и епи-
леп си је се од но си на ве ро ва ње у чу до твор но ис це ље ње. Не са мо обо ле ли 
од те шких об ли ка епи леп си је, већ и они са дру гим те шким хро нич ним 
бо ле сти ма има ју та кву на ду. При том се нај че шће не ра ди о ве ро ва њу у 
за по сед ну тост, већ је у скла ду са раз у ме ва њем епи леп си је као по ре ме ћа-
ја ко ји на ста је у мо згу. Оно ре флек ту је по бо жно ве ро ва ње бо ле сне осо бе 
у бож ју над људ ску ис це ли тељ ску моћ чи ји се ути цај оства ру је по сред-
ством Све ти те ља ко ме се бо ле сник обра ћа(4). 

2. Епи леп си ја у срп ској сред ње ве ков ној ме ди ци ни

Срп ска сред ње ве ков на ме ди ци на (12–15. век) раз ви ја ла се под ути-
ца јем ви зан тиј ске и за пад њач ке ме ди ци не то га до ба. По чет ком 12. ве ка 
осно ва не су пр ве срп ске бол ни це у ма на сти ри ма Хи лан дар и Сту де ни-
ца, по угле ду на ви зан тиј ске бол ни це, што се ви ди из ти пи ка и по ве ља 
њи хо вих осни ва ча. Срп ску бол ни цу у Ца ри гра ду, у ко јој се на ла зи ла и 
ме ди цин ска шко ла, по ди гао је краљ Ми лу тин (1282–1321) око 1308. го ди-
не и у њој су ра ди ли уче ни ле ка ри(5). Све ти Са ва је имао кључ ну уло гу у 
уте ме ље њу срп ских бол ни ца и бор би про тив на дри ле кар ства. Он је био 
тво рац нај ста ри јих спи са на уч не ме ди ци не – про пи са за уре ђе ње бол ни-
ца, Хи лан дар ског ти пи ка (1199) и из Сту де нич ког ти пи ка (1208)(6). Срп ски 
ле ка ри до 15. ве ка би ли су ем пи ри ци, ко ји су из у чи ли ле кар ску ве шти ну 
као за нат. Они су за ле че ње нај че шће ко ри сти ли ви зан тиј ске ле ко ве и на-
ше на род не оби ча је.
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2.1 Епи леп си ја у ме ди цин ским спи си ма у сред ње ве ков ној Ср би ји

Из ве ћи не ме ди цин ских обла сти по сто је са чу ва ни спи си, што је ма-
ње слу чај са ги не ко ло ги јом, не у роп си хи ја три јом и хи рур ги јом. То ме ђу-
тим, не зна чи да и за ове обла сти ни је по сто ја ло ин те ре со ва ње(5). 

Пре ма ре зул та ти ма до са да шњих ис тра жи ва ња у сред ње ве ков ним 
срп ским зе мља ма је осно ва но 19 ма на стир ских бол ни ца. У не ки ма од 
њих су по сто ја ла по себ на оде ље ња за ле че ње обо ле лих од епи леп си је 
(бол ни ца у ма на сти ру Хи лан да ру, де чан ска бол ни ца и бол ни ца у ма на-
сти ру све ти На ум(7). Сте фан Не ма ња (све ти Си ме он ми ро то чи ви) и све ти 
Са ва су 1191. го ди не осно ва ли бол ни цу у ма на сти ру Хи лан дар. У њој су 
ста ци о ни ра ни бо ле сни ци са хро нич ним бо ле сти ма (ле про зни, од у зе ти, 
обо ле ли од епи леп си је, сле пи и дру ги). Де спо ти ца Ма ра, ћер ка кне за Ла-
за ра и ње ни си но ви Гр гур, Ла зар и Ђор ђе, из да ли су по ве љу ма на сти ру 
Хи лан да ру да на 15. ок то бра 1406. го ди не. У по ве љи се бол ни ци при ла же 
100 ун ца го ди шње, та ко да се ова сво та тро ши

„за упо ко је ни је не мо штим, раз сла бље ним, све ште но га не ду га ра ди стра
дал цем, сле пим и хро мим и им ко сти скру ше се и б не с’ста ва јест’стве них 
из лу ва јут се су хо га ра ди и не ис цел но го не ду га.“(8) 

Ме ђу бо ле сне са раз ли чи тим хро нич ним бо ле сти ма, у по ве љи де-
спо ти це Ма ре, на ве де ни су и обо ле ли од епи леп си је („све ште но га не ду га 
ра ди стра дал цем“), та ко да овај до ку мент пру жа по дат ке о са ста ву бо ле-
сни ка ле че них у Хи ла дар ској бол ни ци(9,10). Не ки ви зан то ло зи сма тра ју да 
се из раз „све ште ни не дуг, све ште на бо лест“ не од но си на епи леп си ју, већ 
се на зив „све та бо лест“ од но си на ле пру(9). У бол ни ци ко ју је све ти Са ва 
осно вао 1208–1209. го ди не у ма на сти ру Сту де ни ца, иако уре ђе ној по угле-
ду на бол ни цу у Хи лан да ру, ле че ни су мо на си, обо ле ли од акут них бо ле-
сти(8). Ово је пр ва бол ни ца осно ва на на те ри то ри ји сред ње ве ков не Ср би је.

2.2 Ле че ње епи леп си је у ма на стир ским бол ни ца ма

У Би о гра фи ји срп ског вла да ра Сте фа на Де чан ског, ко ју је на пи сао 
Гри го ри је Цам блак, на ве де но је да су у Де чан ској бол ни ци при ма на-
сти ру Ви со ки Де ча ни би ли ле че ни и бо ле сни ци од „све ште не бо ле сти“ 
(епи леп си је). Ма на стир је гра ђен око 1327–1330. го ди не. Де чан ску бол ни-
цу је осно вао цар Сте фан Урош III Не ма њић. Би ла је ор га ни зо ва на по ти пу 
оде ље ња одво је них за ле че ње раз ли чи те бо ле сти, што је пот се ћа ло на ви-
зан тиј ску бол ни цу у Пан то кра то ро вом ма на сти ру у Ца ри гра ду (12. век) 
у ко јој је јед но вре ме Сте фан Де чан ски био за то чен. Де чан ска бол ни ца је 
има ла че ти ри оде ље ња за че ти ри раз ли чи те гру пе бо ле сти(8,9). У Жи ти ју 
Сте фа на Уро ша III Де чан ског, би о граф Гри го ри је Цам блак је опи сао из-
глед и уре ђе ње ове бол ни це:

„За то на чи ни и дру ги ма на стир, три ста ди ја да ле ко од ве ли ке оби те љи, 
ће ли је учи шће но до бро са став не... И та мо са бра по це лој ње го вој обла сти бра
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ти ју ко ји се на ла зе бол ни од све ште не бо ле сти, до вољ на мно жи на по бро ју, они 
ко ји су има ли из је де но ли це уза вре њем кр ви, што је ме со от па ло и по што су 
се пр сти отрг ну ли од са мих окол них ко сти ју, и раз де ли ли се од чла нов ног са
ста ва. Оне ко ји су се са свим са ви ли и ни су мо гли ни шта ра ди ти и оне ко ји ни су 
мо гли сло бод но ди са ти, ра ди љу ти не ко ја је из ла зи ла из ну тра. При зор бе ше 
ва и сти ну ја дан и гле да ње је иза зи ва ло су зе ми ло сти вим очи ма... А по ста ви 
њи ма и стро и те ља дво ра, бла га и до бра му жа, за по ве див ши да сви ма ови ма 
уга ђа и да им убла жи бо ло ве ко ји до ла зе о бо ле сти...“(11)

Ви зан то лог Ма крис(9) сма тра да је тер мин „све ште на бо лест“ (= све та 
бо лест) ко ји се на во ди у Жи ти ју Сте фа на Де чан ског пре у зет из Ти пи ко-
на пан то кра тор ских ма на сти ра у Кон стан ти но по љу „…ста ро грч ки на зив 
тер ми на…“ и од но си се на ле про зо ри јум. Ме ђу тим из ха ги о гра фи је ко ју 
је на пи сао Гри го ри је Цам блак ја сно се ви ди да су у бол ни ци фор ми ра на 
че ти ри оде ље ња и да је оно ко је је слу жио за ле че ње ле про зних бо ле сни ка 
одво је но од про сто ра за ле че ње дру гих бо ле сти(8). И Хи по крат (460.–370. 
го ди не п.н.е.) епи леп си ју на зи ва „све том бо ле шћу“ иако кри ти ку је оне 
ко ји ову бо лест про гла ша ва ју све том(3).

Из де ла би о гра фи је ко ји се од но си на бол ни цу по ред ма на сти ра Де-
ча ни, ви ди се да је јед но „оде ље ње“ би ло на ме ње но за ле че ње бо ле сни ка 
с епи леп си јом. Мо же мо прет по ста ви ти да су у овој гру пи обо ље ња по ред 
епи леп си је ле че на и те же жив ча не бо ле сти. У спи су се на во ди да су од 
епи леп си је ле че ни и ка лу ђе ри, док се за дру ге бо ле сти то не на во ди, па се 
мо же за кљу чи ти да је Де чан ска бол ни ца би ла све тов ног ти па и да су у њој 
ле че ни и ду хов ни ци и на род. Из раз „стро и тељ дво ра“ озна ча ва ле ка ра 
ем пи ри ка ко ји је био на че лу бол ни це(8,11,12). У би о гра фи ји се да ље на во ди 
да је краљ Сте фан Де чан ски на ба вио кре ве те за бо ле сни ке и ми ри сна уља 
за рас хла ђи ва ње оних ко ји су има ли ви со ку тем пе ра ту ру а че сто је и сам 
оби ла зио бо ле сне(11). По ред ле ко ви тих би ља ка, по себ ног хи ги јен ско-ди је-
тет ског ре жи ма и по себ ни кли мат ски усло ви те ре на на ко ме је са гра ђе на 
бол ни ца, де ло ва ли су бла го твор но на обо ле ле од нај те жих бо ле сти(13). 

Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња оста та ка бол ни це по ред ма на сти ра Све-
тог Ге ор ги ја у Да бру по твр ди ла су при ме ну хи рур шких ме то да у срп ској 
сред ње ве ков ној ме ди ци ни. Про на ђе на је тре па ни ра на ло ба ња осо бе са-
хра ње не по ред овог ма на сти ра, без си гур них до ка за да је тре па на ци ја 
из вр ше на у бол ни ци. Тре па на ци ја је у то до ба вр ше на у Евро пи да би се 
из гла ве ис те рао де мон ко ји је код бо ле сни ка иза звао гла во бо љу, ме лан-
хо ли ју или епи леп си ју(13,14). 

2.3. Ле чи ва моћ све тих ле ка ра и све ти тељ ских мо шти ју

Зна чај но ме сто у сред ње ве ков ној срп ској вер ској ме ди ци ни за у зи-
ма ло је и ве ро ва ње у ле чи ву моћ све ти тељ ских мо шти ју. За раз ли ку од 
ве ро ва ња код дру гих европ ских на ро да, ни је се ве ро ва ло са мо у ис це ли-
тељ ску моћ мо шти ју Ср ба све ти те ља, већ и у лич ност осо бе чи је су оне 
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би ле, па су се бо ле сни мо ли ли за по сре до ва ње у ле че њу. На ро чи то је 
би ло ра ши ре но ве ро ва ње да све ти тељ ске мо шти мо гу да ле че не у роп-
си хи ја триј ска и не ка дру га хро нич на обо ље ња(5). Ле чи ва моћ све ти тељ-
ских мо шти ју је би ла де ло твор на у ма на сти ри ма уз чи та ње мо ли тви. 
При том су ис кре не мо ли тве и сна жна ве ра би ли ва жни за успех ле че ња. 
Јед но стран и не та чан је за кљу чак по ко ме се ве ро ва ње у ис це ли тељ ску 
моћ све тих чу до тво ра ца и њи хо вих ре ли кви ја, сво ди са мо на ни во су-
је вер ја(8). 

Ка нон ска вер ска ме ди ци на за сно ва на је на уче њу хри шћан ске цр кве 
по ко ме је Исус Хри стос ле чио бо ле сне и вас кр са вао умр ле. Ову моћ пре-
нео је на сво је уче ни ке го во ре ћи им: „Бо ле сне ис це љуј те, гу ба ве чи сти те, 
мр тве ди жи те, ђа во ла из го ни те, за ба да ва сте до би ли и за ба да ва да ји те“. 
Из ле че ње се оче ку је од оног ко ме се све ште ник обра ти мо ли твом да „по-
ша ље ис це ље ње“. Број ни су при ка зи о из ле че њу бо ле сни ка у ци клу си ма 
Хри сто вих ис це ље ња на ла зи мо у фре ско-сли кар ству Де ча на, Ра ва ни це, 
Ма на си је, Ка ле ни ћа, Сту де ни це, Мо ра че и дру гих срп ских ма на сти ра. 
Ни су рет ке и фре ске ко је при ка зу ју из ле че ње бо ле сних од све тих ле ка ра, 
„без сре бре ни ка“ Ку зма на и Да мја на, ко ји су бо ле сни ке ле чи ли бес плат но 
и фре ске на ко ји ма је при ка зан све ти ле кар и му че ник Пан те леј мон ко ји 
ис це љу је бо ле сне(15). Ови све ти ле ка ри су би ли ве о ма по што ва ни у сред-
ње ве ков ној Ср би ји. Нај зна чај ни ји све ти ле кар сред ње ве ков ног за па да 
био је све ти Ва лен тин. Пре ма ле ген ди, св. Ва лен тин је сво јим чу до твор-
ним мо ћи ма из ле чио си на рим ског го вор ни ка ко ји је био хром и бо ло вао 
је од епи леп си је(16).

Цр ква Ваз не се ња Го спод њег, ма на стир ска за ду жби на кра ља Сте-
фа на Уро ша III Де чан ског, гра ђе на је од 1327–1335. го ди не а жи во пи са на 
је 1338–1350. Ци клус чу да Хри сто вих об у хва та 22 сли ке ко је су ра су те по 
цр кви(17,18). Ис це ље ње ме се ча ра и Ис це ље ње чо ве ка са не чи стим ду хом су 
на сли ка ни на по два ме ста у цр кви(18). На ис точ ној стра ни се ве ро за пад ног 
сту ба на сли ка но је ка ко Христ ис це љу је ме се ча ра (Ма теј 17, 14-18).

14. И ка да до ђо ше к на ро ду, при сту пи к ње му чо вјек кла ња ју ћи му се
15. И го во ре ћи Го спо де по ми луј си на мо је га; јер о мје ни бе сни и му чи 

се вр ло; јер мно го пу та па да у ва тру, и мно го пу та у во ду;
16. И до ве дох га уче ни ци ма тво јим, и не мо га ше га ис ци је ли ти
17. И за пре ти му Исус и ђа во иза ђе из ње га; и оздра ви мом че оно га ча са.
С ле ве стра не је на сли кан Хри стос ко ји сто ји, пра ћен апо сто ли ма, с 

ис пру же ном де сном ру ком пре ма бо ле сном мла ди ћу. Мла дић је на зе-
мљи, се ди с гла вом за ба че ном уна зад, осла ња ју ћи се о зе мљу ле вом ру-
ком. Би блиј ски опис и сце на на фре ско пи су мо гу ука за ти не са мо на сом-
нам бу ли зам, већ и на по на вља не ноћ не кри зе све сти, пра ће не па дом (...
јер мно го пу та па да у ва тру, и мно го пу та у во ду) по ти пу ге не ра ли зо ва-
них то нич ких или ато нич ких епи леп тич ких на па да. Овај тип на па да је 
чест код мла дих и мо же де ло ва ти дра ма тич но за око ли ну(17).
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2.4. Ме се че ве ме не и епи леп си ја

Ве ро ва ње у ути цај ме се че вих ме на на на ста нак епи леп тич ких на-
па да као при род ног па то ге ног узро ка, су прот но је ве ро ва њу у за по сед-
ну тост де мо ном у на стан ку епи леп си је. У скла ду са ти ме се реч „lu na tic“ 
од но си и на осо бу с епи леп си јом. Бог је ство рио и не бе ска те ла, па она 
мо гу има ти и до бар ути цај а не са мо да узро ку ју бо ле сти (mor bus lu na ti-
cus – „lu nar di se a se“). Удру же ност на па да и ме се че вих ме на се об ја шња ва 
и ти ме што ду хо ви бо ле сти ко ји су ушли у бо ле сно те ло, при вла че ме се-
че ве ме не и та ко на па да ју бо ле сног да из гле да као да они ни су од го вор ни 
за по ја ву на па да већ ме сец(2,19). У Ви зан ти ји се сма тра ло да се ра ди „о ло-
шем, де мон ском ути ца ју са Ме се ца, или је у пи та њу при род ни ре до след 
сме њи ва ња ме се че вог де ли мич ног по вла че ња и по ја вљи ва ња што ви ше-
стру ко ме ња ква ли тет ва зду ха. У та квим окол но сти ма те ле сне теч но сти 
би ва ју уз бур ка не и де ша ва ју се на па ди“(9). У број ним пе ри о ди ма људ ске 
исто ри је по ја ва епи леп си је је ве зи ва на за нат при род не и бо жан ске си ле 
и мо ћи(16).

У за пи си ма ви зан тиј ских при род ња ка Ме сец је од го во ран не са мо 
за на па де већ и за бо лест ко ја је озна че на као „ме се ча ре ње“. У на стан ку 
ове бо ле сти сма тра ло се да „ово не бе ско те ло зра чи све тло шћу ко ја чи ни 
ва здух ло шим по здра вље. Ова ко из ме ње ни ва здух за тим се уди ше пре-
ко но са, уно си у плу ћа и док код оних чи је је те ло до бре кон сти ту ци је не 
иза зи ва бо лест, код по себ но ла бил них љу ди иза зи ва по ре ме ћај“(9). 

3. Ле че ње епи леп си је

Пре во ђе ње кла сич них ме ди цин ских де ла на срп ски је зик омо гу ћи-
ло је ра но упо зна ва ње са де ли ма Хи по кри та, Ди о ско ри да, Га ле на, Ави це-
не и дру гих ме ди ко- фар ма циј ских пи са ца. На чин ле че ња не у роп си хи-
ја триј ских обо ље ња ко ји је био рас про стра њен у Ви зан ти ји, до спео је и 
у сред ње ве ков ну Ср би ју. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да је на уч на ме ди ци на 
За па да и Ис то ка, уз по зи ти ван ви зан тиј ски ути цај, би ла при ме њи ва на у 
ле че њу. При хва ће но је Хи по кра то во раз у ме ва ње епи леп си је као бо ле сти 
ко ја, иако на зва на „све та бо лест“, ни је бо жан ског по ре кла већ на ста је у 
мо згу и не би тре ба ло да бу де ле че на про чи шће њем, ма ги јом и ба ја њем(3).

3.1. Хи лан дар ски ме ди цин ски ко декс

Хи лан дар ски ме ди цин ски ко декс је збор ник спи са на уч не ме ди ци-
не ко ји је на стао из ван Све те Го ре (14–15. век) под ути ца јем ме ди цин ских 
шко ла у Са лер ну и Мон пе љеу. Он пред ста вља ви ше од пре во да и де ло 
је на шег уче ног ле ка ра. Ме ди цин ски пој мо ви су на пи са ни на срп ском  
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на род ном (срп ско-сло вен ском) је зи ку, не нор ма ли зо ва ним пра во пи-
сом(10,20). Фар ма ко ло шки део ко дек са са др жи опис 147 ле ко ва, на ве де них 
по азбуч ном ре ду. Нај ве ћи део овог ко дек са за у зи ма ју спи си из ин тер не 
ме ди ци не и фар ма ко ло ги је. Фар ма ко ло шки спи си пред ста вља ју за то до-
ба ком плет ну фар ма ко пе ју. Спи си Хи лан дар ског ме ди цин ског ко дек са 
убе дљи во го во ре да је у 14. и 15. ве ку би ло шко ло ва них Ср ба ле ка ра ко ји 
су до бро по зна ва ли са вре ме ну на уч ну ме ди ци ну и ко ри сти ли из гра ђе ну 
ме ди цин ску тер ми но ло ги ју.

У пр вом де лу те ра пиј ских упут ста ва (бе ле шке 124а-131б) на ла зи се 
кра так опис ле че ња ве ли ке бо ле сти (епи леп си је). Ова те ра пиј ска бе ле-
шка је на сло вље на „Ов де по чи ње о ле че њу епи леп си је, ко ја се на срп ском 
на зи ва ве ли ка бо лест“. Ле ко ви пре по ру че ни за ле че ње (...прах од је ле њег 
ро га, маст из јаг ње ћих плу ћа, ан ти мо ни јум, змај ска крв, га вра но ва ја ја и 
др...) ве зу ју се за ме ди ци ну ко ја се учи ла у мон пе ље о ској шко ли. У спи су 
из пе ди ја три је (те ра пиј ске бе ле шке 10а-11а) о ле че њу де це од три до шест 
ме се ци жи во та на ве де но је:

„Уко ли ко де те па ти од фра са и за то по дрх та ва у ко лев ци, он да да му се 
на ма же че ло ма шћу од ро ма ни ке, а до ји ља не ка пи је ви но по ме ша но са во дом у 
ко јој су ку ва ни изоп и ру та“(20).

3.2. Ле ко ви те биљ ке

Ле ко ви те биљ ке су пред ста вља ле осно ву ле че ња епи леп си је. Њи хо-
ва те ра пиј ска вред ност ни је за ви си ла са мо од ре ал не ле ко ви то сти ових 
би ља ка, већ и од то га ко јом ру ком је биљ ка убра на, ко га да на у не де љи и 
у ме се цу, у ко је до ба да на (биљ ке убра не у по ноћ има ле су по себ ну моћ) 
и на ко ји на чин (да ли се при том ћу та ло или су пе ва не од ре ђе не пе сме). 
Сма тра ло се, на при мер, да ко рен бо жу ра, ис ко пан за вре ме ме се че вог по-
мра че ња и ста вљен да ви си око вра та бо ле сни ка, има ле ко ви то деј ство на 
па да ви цу(21). 

Оста ци ста ре на род не ме ди ци не су се очу ва ли у по је ди ним кра је ви-
ма Ср би је. Ре ли ги ја би ља ка и др ве та код ста рих Ср ба би ла је ве о ма раз-
ви је на, слич но оста лим европ ским на ро ди ма. У ли те ра ту ри се на во ди 
да се ви ше од 80 би ља ка са на ших про сто ра, мо гу ко ри сти ти у ле че њу 
епи леп си је. У ле че њу епи леп си је су ко ри шће ни бур јан (ко рен биљ ке), га-
вез, одо љен (пра шак од ко ре на ако се узи ма че ти ри пу та днев но то ком 40 
да на), пше ни ца (са мле ве на у „глу во“ до ба, за ме ша на са во дом „у ко јој су 
ухва ће ни и сун це и ме сец“ и „ис пе че на“ на сун цу), ра ни лист, ру жа, спо-
риш, тис (ко ра ску ва на у ма слу ако се узи ма у то ку 40 да на из ле чи ће па-
да ви цу) и др. (22) По ред на ве де них би ља ка, го ро цвет, ма тич њак, бе ли лук, 
ди вљи пе лин, та ту ла, жал фи ја, зо ва, ивањ ско цве ће, вер бе на и др. на во-
де се као као вр сте ко је са др же ле ко ви те ан ти е пи леп тич ке са стој ке(21,22). 
Кан та ри он, ко ји је ка рак те ри стич ног ми ри са, упо тре бља ван је за ка ђе ње 
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и „ис те ри ва ње злог ду ха из обо ле лог“ („fu ga da e mo num“) нај ве ро ват ни је 
укљу чу ју ћи и бо ле сни ке с епи леп си јом(23).

Биљ ке са нар ко тич ким де ло ва њем (опи јум, бу ни ка, ве ле би ље, ман-
дра го ра) та ко ђе су ко ри шће не за ле че ње, о че му све до че и Хо до шки збор-
ник (нај ста ри ји по зна ти срп ски те ра пиј ски збор ник, на пи сан на на род-
ном је зи ку у 14. ве ку) и Хи лан дар ски ме ди цин ски ко декс(5,10,21). Ове биљ ке 
има ју пси хо ак тив но, ха лу ци но ге но и нар ко тич но деј ство, а њи хо ва при-
ме на мо же по не ка да има ти те шке по сле ди це. За не ке ле ко ви те биљ ке се 
сма тра ло да има ју ма гиј ско деј ство (кан та ри он, бе ли лук, бе ла име ла, 
чу вар ку ћа, ру тви ца и др.) и апо тро пеј ске мо ћи(23). Ко ри шће не су не са-
мо биљ не дро ге при пре мље не од до ма ћег би ља, већ и ма те ри је ко је во де 
по ре клом из да ле ких зе ма ља (бал сам, сти рикс, измир на, кам фор, ало ја 
и др.). Не ке од њих у Ср би ју је до нео све ти Са ва са сво јих по кло нич ких 
пу то ва ња(6). 

Ле ко ви у сред ње ве ков ној Ср би ји из ра ђи ва ни су на на чин ко ји је при-
ме њи ван у Са лер ну, Гра на ди, Мон пе љеу, Алек сан дри ји, Ца ри гра ду и 
дру гим ме ди ко-фар ма циј ским цен три ма Ме ди те ра на. Пр ви пи са ни из-
вор о апо те ци у Ср би ји по ти че из 1326. го ди не у до ба кра ља Сте фа на Де-
чан ског. Апо те ка је би ла осно ва на по угле ду на апо те ке у Ита ли ји и на ла-
зи ла се у Ко то ру, ко ји је био глав на лу ка срп ске сред ње ве ков не др жа ве(5). 
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