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МАКЕДОНСКАТА ДРЕВНА МЕДИЦИНАМАКЕДОНСКАТА ДРЕВНА МЕДИЦИНА
Од книгата на Ангелина МАРКУС

ДА СЕ ЗНАЕ МЕДИЦИНА    ТА ЗНАЧИ ДА СЕ ЗНААТ ДА СЕ ЗНАЕ МЕДИЦИНА  
МАКЕДОНЕЦОТ, НАР   ОДОТ, ИСТОРИЈАТАМАКЕДОНЕЦОТ, НАР   

Аполон, Артемида, Диоскурите, Хе-
ракло, Дионис, Асклепио директ-
но навлегле во медицинската про-

блематика. И без нив, и далеку пред нив, 
и пред Големата Мајка, зачудувачки се 
откритијата за постигнувањата на меди-
цината низ Македонија. 

Христијанството во своите канони ги 
презело ритуалите од македонските све-
чености. Посветеноста како покрсту ва-
ње. Крштевањето како исчистување во 
светите реки со имиња на богови како 
Еригон - Поѕвездување, Аксион - Осна ж-
ну вање. Тетида го избањала Ахил за да 
добие бесмртност, заборавајќи на Ахи-
ловата пета, што како медицински тер-
мин останал во науката. Постот кој завр-
шува со причест, нафора и вино, со бла-

Во преминот од 
митологијата до 
христијанството, 
цели фамилии 
на богови биле 
устоличени 
во небесното 
царство, слично 
на човечкото, 
каде што боговите 
ја имале улогата 
и функцијата да 
управуваат во 
одредени области 
на ист начин како 
што тоа го правеле 
и луѓето на земјата.
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ДА СЕ ЗНАЕ МЕДИЦИНА    ТА ЗНАЧИ ДА СЕ ЗНААТ ТА ЗНАЧИ ДА СЕ ЗНААТ 
МАКЕДОНЕЦОТ, НАР   ОДОТ, ИСТОРИЈАТАОДОТ, ИСТОРИЈАТА    

гослов за добро здравје. Богочовекот 
Асклепио ги оживувал мртвите како во-
скреснувањето на Христос. Беспо ло вото 
забременување преку сончевиот зрак 
кој го правел Зевс й се случил и на Ма-
рија. Денес тоа масовно се практикува 
како бесполово забременување. Сле-
пите озарени од светлина  се исцелуваат. 
Денес ласерот успешно го враќа видот. 
Се родило дете со божји знак. Жиг или 
тетоважа. Блеснала Богородица Трора-
чица - трансплантација. Во Божјата ра-
бота, при создавањето на светот и на 
човекот, има клонирање и моделирање 
на трите раси - чисти народи. Господ, ан-
гелите, божествата и македонскиот на-
род се бели, светли, моќни. Покрај све-
тиот македонски народ се тран спор ти-
раат и други народи. Денес меди ци ната  

може тоа да го докаже. Ако не дру го, 
туку за да се објасни долгиот процес на 
способни луѓе со потекло од Маке до ни-
ја. Чудата на Христос, работата на апос-
толите, православното свештенство, свет-
ците, испосниците во црквите и во ма-
настирите, 2000 години се во служба и 
во заштита на народот. 

Медицинската традиција од аскле пи-
јадите во древнина се негувала во ма-
настирите. Кузман и Дамјан, Пантелеј-
мон, лекари исцелители, секаде низ Ма-
кедонија ги гледаме на фреските со ку-
тии за лекови и со медицински инстру-
менти во рацете, исти такви какви што 
можеме да видиме на скулптурите на 
Асклепиевата лекарска фамилија. Ис-
тите инструменти уште се користат во 
медицинските установи. Боговите, хра-

мовите, причеста, лекувањето ние Маке-
донците сме го пренеле секаде низ све-
тот и тоа во иста форма како што се прак-
тикувало во одредени периоди низ Ма-
кедонија. Пред некоја година се возоб-
нови еден од храмовите во Охрид, на 
Плаошник или Плашник, на полски тоа 
значи плоштад. На плоштадот со стол-
бови од времето на IV век пр. Хр. со ба-
зилики, ротонда театар. Климентовите 
3.000 ученици си нашле лицеум и аскле-
пијада. Храмови, школи, болница и гро-
бишта. Во времето на Свети Климент и 
Наум, кога Европа масовно се про све-
тувала со Кирилско писмо, во центарот 
на Охрид биле ископани гробови на Ма-
кедонци. Според костурите, тоа биле лу-
ѓе повисоки од два метра, тие им при-
паѓале на Македонците кои ја ширеле 
културата преку Охридскиот универ зи-
тет, кои ја применувале медицината на 
највисоко ниво и ја зачувале маке дон-
ската традиција на погребување. Бил от-
копан непресушен извор и за меди цин-
ско и за генетско истражување. Било 
откопано македонското погребување со 
златни маски и со златен накит среде 
цар скиот македонски град, украсен со 
разни уметнички предмети, градби и 
мозаици. Била откопана Лихнида, и како 
во сите досега откопани древни градови 
низ Македонија, кој знае по кој пат, се 
сретнуваме со разновидни медицински 
помагала и инструменти, садови како до-
каз за македонската древна медицина. 
На сите им е добро познато за меди-
цинските отстапки во библиските текс-
тови. Пророштвата, клетвите, казните се 
затскриваат во религиозното пишување, 
покриено со етички норми. Во описите 
за Тројанската војна Хомер ги изнел сите 
начини на медицинско интервенирање 
за спасување на болните и на ранетите. 
Колерата се спречувала со горење на 
мртвите и на корабите. Раните се пре-
мачкувале со мевлеми од тревки за да 
не "заживеат". Пред тоа, Махаон ги из-
видувал раните, ги преврзувал откако ја 
вадел стрелата или копјето, го запирал 
крвавењето. И не само лекарите туку и 
боговите и царевите биле извежбани за 
брзо помагање во војните. Има цртежи 
на кои се гледа како Ахил го преврзувал 
Патроколо со вкрстување на завојот на 

ПАТРОКЛО ГО ПРЕВРЗУВА АХИЛ
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- Големата Мајка од Македонија 6500 
г. пр. Хр.

- Аполон, прв исцелител од 
митолошкиот период

- Музите, дарба за уметност
- Диоскурите, Орфеј, Херакло - 

божество со лекарска дарба
- Асклепио, лекарска фамилија со 

симбол на фармација 
- Михаон и Полидејрон, лекари во 

"Илијада" од 1230 г. пр. Хр.
- Ахил и Одисеј, херои и кралеви со 

медицински знаења
- Темен период триста години по 

Тројанската војна
- Асклепијади со царски лекари во 

македонските престолнини
- Медицински подем за време на 

Архелај во V век
- Аристотеловата фамилија, Никомак, 

дворски лекари на македонските 
цареви     во V и IV век пр. Хр.

- Хипократ со фамилијата во 
Македонија 490-370 г. пр. Хр.

- Хипократовата заклетва пишувана 
во Пела и медицинските дела во           
Хипократовиот корпус

- Филип II и светилишта со болничко 
лекување

- Аристотел, татко на сите науки 384-
322 г. пр. Хр.

- Менон и Теофраст ги 
систематизирале медицинските списи

- Тесал, Филон, Полиб, царски лекари 
на Александар со походот на исток

- Александрија, македонска светска 
престолнина и жариште на 
македонизмот, повеќе од 500 години 

школува царски и патувачки лекари за 
народите

- Пергам, Антиох, острови, научни и 
медицински центри во период од 320 г. 
пр. Хр. до римското завладување

- Филип, Хераклид, Аполоние, Бер, 
лекари во македонските царства на 
Птоломеј, Антиох, Селеук, 
Александрови генерали

- Антипатар и Касандра во Пела во 
соработка со Александрија до крајот на 
старата  ера

- Аполоние, Гален, Сорен, Диокло, 
лекари од Александрија кои ги 
лекувале Марко Антоние, Цицерон, 
Нерон, Трајан, Марко Аврелио, Комод 
од I век пр. Хр. до III век на новата ера. 

- Клеопатра имала цел тим лекари 
раководени од Аполодор и учителот 
Никола

- Исус Христос и апостолите на 
почетокот на новата ера, обележана со 
исцелители, медицина и вера

- Цар Константин и царица Елена во 
306-337 г. пр. Хр. озаконување на 
христијанството со социјална и со 
медицинска заштита, Никејскиот собир

- Јустин I, Јустинијан и Јустин II, сите 
од Таор, од Скопје во V и VI век по Хр. со 
изградаба на градови, тврдини, 
епископии и манастири го зачувале 
македонскиот бит

- Свети Софија ремек дело на 
ктиторот - Јустинијан во Цариград, 
современ сведок за македонскиот 
континуитет

- Кузман и Дамјан, Пантелејмон, Св. 
Врачи од II век и врески со лекови и со 
медицински инструменти

- Кирил и Методиј со писмото од 
Македонија ја ширеле библиската 
медицина во IX век

- Царот Василие, Никола, Самуил ги 
поддржувале македонските градби и 
болници вклучени во православие во IX 
и X век

- Богомилите како социјално 
движење за канонизирање на 
сиромашните

- Климент и Наум со сите ученици ја 
зачувале древната македонска 
традиција во наука, писмо и медицина

- Црквите и манастирите во 
Македонија од XI до XIII век жива 
историја и трезор на македонската 
духовна сила

- Фреските во Македонија од Крале 
Марко до XIX век со многу теми од 
медицината

- Балканските и светските војни во 
Македонија во XX век ја покажале 
потребата од медицина за ранетите и за 
народот

- Медицината во Македонија денес е 
на светско ниво, наши врвни лекари се 
вработени низ сите континенти. Само 
Жан Митрев се врати за да ја создаде 
Кардиохирургијата "Филип II", како нов 
Аполон

- Андреја Мишковски, хирург, 
пресади откината рака

- Во САД, Македонец откри ДНК, три 
милијарди кодови во служба на 
клонирањето

- Во Австралија, д-р Цветко 
Синадиновски го образложи 
земјотресот и цунамито како негова 
последица

ОД ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКАТА ДРЕВНА МЕДИЦИНА
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лакотот. Исто така како што и денес се 
преврзува. Пред повеќе од три илјади 
години во Илијада се дадени описи за 
местење на зглобови, за ублажување на 
болките, за лекување фрактури и за 
многу посложени хируршки зафати. 
Одеј  ќи во војна, на островот Лемно, Фи-
локтет го каснала змија и десет го дини 
не зараснала раната и не поминала бол-
ката. Лично Махон и Подалејрон го изле-
кувале со серум за да може да во јува во 
Троја. 

Да се совлада стравот и стресот од 
ужасот на војувањето е грижа и под-
готвеност на лекарите. И борците биле 
добро обучени да ги погодат чув стви-
телните места на телото. Врвен опис на 
ракувањето е кога копјето го пробива 
панцирот и длабоко се зарива во белите 
дробови. Излегува пена помешана со 
крв и го крие врвот на копјето, кое мора 
брзо и прецизно, со еден потег, да се 
извади и ранетиот да преживее. Такво 
ра нување преживеал и Александар, 
пред водејќи ја војската на чие чело прв 
влегувал во судир, како што војувале 
сите македонски цареви, носејќи ги на 
себе лузните по битките и победите. Ма-
кедонскиот народ кој минал низ толку 
многу војни, не само низ описите на 
Хомер, туку низ сите војни, освојувања и 
преселби, собирал медицинско искуство 
и меѓу другите народи го ширел меди-
цинското знаење и лекувањето. 

Во преминот од митологијата до хрис-
тијанството, цели фамилии на богови се 
устоличени во небесното царство, слич-
но на човечкото, каде што боговите ја 
имале улогата и функцијата да упра ву-

ваат во одредени области на ист начин 
како што тоа го правеле и луѓето на зем-
јата. Овој пат нашиот интерес се сведе 
на истакнати личности меѓу боговите, 
светците и луѓето, кои се занимавале со 
писмото и со образованието, како и со 
медицинското лекување. Асклепио со 
змијата како фармацевтски знак, Кузман 
и Дамјан со медицинските инструменти 
на фреските во секоја црква низ Ма ке-
донија. Или Кирил и Методиј, Климент и 
Наум со писмото в раце. Станува збор за 
континуирано ширење на науката, на ме-
дицината и на уметноста низ специфична 
форма, што му одговара на македонскиот 
народ, со доза на потсвесно дејствување 
и сугестија да се сфатат чудата како ос-
тварлива реалност. 

Реинкарнацијата, клонирањето, тран-
сплантацијата, регенерирањето, тран сфу  -
зијата, навестувани со илјадници го дини, 
дури сега се остваруваат. 

Од реброто е создаден човек. Од ко-
жата на Брама создаден е Бригу - клон. 
Главата на Горгона се регенерира. Бор-
ците ја пијат крвта на жртвите. Го јадат 
срцето на воинот за сила. Лекарот врши 
реанимација така како што боговите ги 
оживувале луѓето. Народот ги ставил ле-
карите на повисок ред на почитување. 
Од нивните прсти треба да се спаси жи-
вотот кога виси на тенок конец. Семеј-
ствата на боговите, на божествата, на му-
зите, на царевите и на луѓето во ист свет 
се среќаваат, под иста вселенска рам-
нотежа на силите опстојуваат. Не е до-
зволена грешка од незнаење. Треба да 
сме сè поблиску до вистината на по стое-
њето, сè подобро да ги знаеме законите, 

да поседуваме знаење, да учиме и уче-
њето да го прошируваме како светлина. 
Никој не сноси вина за незнаењето за 
улогата на Македонија во светскиот сис-
тем на образование. Тие што прават 
збрка не вреди да се разубедуваат. Нив-
ните скромни мисловни способности се 
лишени од логиката. Наше е да го сле ди-
ме и да го браниме своето и кога други 
го сметаат за нивно. 

Македонските ангели тежнеат кон 
бес мртност и здружени со медицината 
се грижеле за здравјето и за душата на 
луѓето. Исцелители, благовесници, за штит -
ници и патрони на имиња, слави, цркви 
и градови. 

Не може да се зборува за медицината 
од Македонија а да не се согледа сис-
темот на поврзување и заемно дејству-
вање во сите подрачја од предисторијата, 
во сите милениуми за опстанок на Ма-
кедонците. Нив ги има во царствата, во 
филозофијата, во писменоста, во умет-
носта, во монетоковањето, во исхраната, 
во православието; сè одбележано со 
трајни вредности од самата генеза. Да се 
знае медицината значи да се знаат Ма-
кедонецот, народот, историјата.

Во следниот број ексклузивен 
фељтон за македонската дипло ма-
тија


