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О ИС ЦЕ ЛИ ТЕЉ СКОМ КУЛ ТУ МО ШТИ ЈУ СРП СКИХ 
СВЕ ТИ ТЕ ЉА

Проф. др Јо ван Мак си мо вић1, др Мар ко Мак си мо вић2

1Сек ци ја за исто ри ју Срп ског ле кар ског дру штва, Бе о град
На уч но дру штво за исто ри ју здрав стве не 

кул ту ре Вој во ди не, Но ви Сад
2 Кли ни ка за ги не ко ло ги ју и аку шер ство Кли нич ког 

цен тра Вој во ди не

Хри шћан ска вер ска (те ур гиј ска) ме ди ци на, с об зи ром на из во ре, по-
ступ ке и ње не но си о це, мо же се по де ли ти у две обла сти, на ка нон ску и 
апо криф ну вер ску ме ди ци ну. Ка нон ска ме ди ци на је при зна та и ува жа ва-
на од стра не зва нич не цр кве. У њој, по ред мо ли та ва за из ле че ње и по што-
ва ња све тих ле ка ра (Св. Ку зман и Да мјан, Св. Пан те леј мон и др.), зна чај но 
ме сто за у зи ма и ве ро ва ње у ис це ли тељ ску моћ све ти тељ ских мо шти ју.(1,2) 

Пре ма све до чан стви ма за пи са ним у сва че ти ри је ван ђе ља, чу де сну 
спо соб ност ис це љи ва ња бо ле сни ка и по ди за ња у жи вот кли нич ки мр-
твих осо ба по се до вао је Исус Хри стос. Она је сте би ла јед на од осо би на Ње-
го ве бо жан ске при ро де, али Исус ни ка да ни је чи нио чу да да би по ка зао 
сво ју бо жан ску моћ, већ је го во рио да је за успех сва ког из ле че ња нео п-
ход на чвр ста ве ра, не у Ње га као чу до твор ца, не го у Бо жи ју моћ ко ја пре-
ко Ње га де лу је(3). Уз ви ше ну спо соб ност ис це љи ва ња бо ле сни ка пре нео је 
Исус и на апо сто ле, а из не ких ха ги о граф ских спи са мо же се ви де ти да су 
и дру ги све ци по се до ва ли ова кве мо ћи. Та ко се нпр. Св. Ни ко ли, по ред 
оста лог, при пи су је по вра так у жи вот уто пље ног де ча ка(4), као и по вра так 
ви да осле пе лом кра љу Сте фа ну Де чан ском(5).

Чу до твор не ис це ли тељ ске мо ћи по че ле су се при пи си ва ти по смрт-
ним оста ци ма му че ни ка још у вре ме нај ра ни јег хри шћан ства, ка да су их 
чу ва ли и са кри ва ли у ка та ком ба ма. Це ло те ло, је дан ње гов део или са мо 
че сти ца не ког све ца на зи ва ни су Ре ли кви ја ма (лат. Re li qu i ae) и ка сни је су 
ста вља ни у че сто рас ко шно укра ше не сар ко фа ге или ку ти је (ре ли кви ја-
ре), и чу ва ни у цр ква ма и ма на сти ри ма као нај ве ће све ти ње. Ка да би се 
зи да ла не ка цр ква, угра ди ли би ис под ол та ра и ре ли кви ја, јер је од нај-
ра ни јих хри шћан ских вре ме на би ла уве де на прак са да се бо го слу же ње 
мо же оба ви ти са мо над гро бом све ца или де ла ње го вог те ла.(4) Уко ли ко би 
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не ка цр ква би ла из гра ђе на без по ла га ња све ти тељ ских мо шти ју, уве де-
но је пра ви ло да се у та квој цр кви слу жи на ан ти мин су у ко ји је уши ве на 
че сти ца мо шти ју све ца, ко ји сто ји на ча сној тр пе зи ис под Је ван ђе ља и без 
ко га се да нас не мо же оба ви ти ни јед на ли тур ги ја.(6)

Оно што су у За пад ној цр кви ре ли кви је, то су у Ис точ ној мо шти – све-
ти тељ ска те ла, це ла и „не тље на“, или њи хо ви оста ци, ко ји ма се при пи-
су је чу до твор на сна га и моћ, „те ла у зе маљ ском али об ја вље ном об ли ку“, 
пре ма Св. Јо ва ну Да ма ски ну „оду хо вље на те ле сна пре би ва ли шта Бо жи-
ја“. По сле „об ја вљи ва ња“, те ла срп ских све ти те ља ва ђе на су из гро ба, по-
ла га на у ки вот и по ста вља на у цр кву са де сне стра не, ис пред ол тар ске 
пре гра де.(7,8)

„Об ја вљи ва ње“ све ти тељ ских мо шти ју, пре ма опи си ма из њи хо вих 
жи ти ја, обич но би усле ди ло по сле из ве сног вре мен ског пе ри о да, од 3 до 
7 го ди на, а ма ни фе сто ва ло се на раз ли чи те на чи не: њи хо вим по ја вљи-
ва њем не ко ме у сну са зах те вом да бу ду из ва ђе ни из гро ба (Св. Ва си ли је 
Остро шки), по ја вом пла ме на на гро бу у ви ду мно штва за па ље них све ћа 
или кан ди ла (Св. кнез Вла ди мир, Св. Де спот Сте фан Шти ља но вић, Св. 
Де спот Сте фан Сле пи), док се Св. Ар хи е пи скоп Ар се ни је I „об ја вио“ та ко 
што се ње го ва гроб ни ца рас пу кла и чуо се сна жан пра сак(8,9). „Об ја вљи ва-
ње мо шти ју“ био је пр ви на го ве штај за по че так про це са ка но ни за ци је и 
про гла ше ња кул та.

Те мељ на чу да на ко ји ма се из гра ђу је све ти тељ ски култ су: це ло куп
ност мо шти ју, ми ро то чи вост и чу до твор на ис це ље ња(10). 

„Ми ро то че њем“ се на зи ва чу до ис ти ца ња ле ко ви тог ми о ми ри сног 
уља („ми ра“) из све тих мо шти ју. Као јед но од рет ких све тач ких осо би на 
ода ва ле су га мо шти Св. Си ме о на – Сте фа на Не ма ње и ма њег бро ја дру гих 
све та ца.(11)

Зна чај но ме сто у ка нон ској вер ској ме ди ци ни сва ка ко при па да ве
ро ва њу у ис це ли тењ ску моћ све ти тељ ских мо шти ју. Оп сед ну тост овом 
по ја вом би ла је до те ме ре ра ши ре на, да је чак по сто ја ла и ор га ни зо ва-
на тр го ви на по смрт ним оста ци ма све та ца, у че му су пред ња чи ли Мле-
ча ни и Тур ци. Па дом Ца ри гра да и осни ва њем Ла тин ског цар ства 1204. 
год, мно ге мо шти су по кра де не и пре не те на За пад, да би ка сни је не ке 
би ле вра ће не. По зна та је и кра ђа мо шти ју Св. Ни ко ле из Ми ре и њи хов 
пре нос у Ба ри, где се и да нас на ла зе. Бу га ри су, пр во у Тр но ву, а ка сни је 
и у Со фи ји, ство ри ли са би ра ли ште мо шти ју (Св. Јо ван Рил ски, Га ври ло 
Ле снов ски, краљ Ми лу тин срп ски и др.), да би сво јој пре сто ни ци обез-
бе ди ли зна чај и уста но ви ли ре ли ги о зни цен тар(8). Да су и код нас љу ди 
ко ри сти ли ова кву мо гућ ност ве ли ких за ра да го во ри по да так да је мо-
шти кра ља Дра гу ти на, пред крај 18. ве ка, по ро ди ца Ко раћ из Но вог Па-
за ра рас пар ча ла и про да ла, та ко да је да нас оста ла са чу ва на са мо ру ка 
све ти те ља у ма на сти ру Де ча ни ма(12). Де спот Ђу рађ Бран ко вић је от ку пио 
у Ро го ји (Ρόγόι), у Епи ру, мо шти Св. Апо сто ла Лу ке и пре нео их 1453. год. 
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у Сме де ре во, и по ло жио их у цр кву Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це, ве ру ју-
ћи да ће све ти те ље ве мо шти по мо ћи Срп ској де спо то ви ни да се од у пре 
тур ском за во је ва чу, а Сме де ре во се услед то га убр зо про чу ло као „ме сто 
мно гих из ле че ња и но ва ле ко ви та ба ња“. По осва ја њу Сме де ре ва од Ту-
ра ка ове све те мо шти чу ва не су у Цр кви Св. Лу ке у Ку пи но ву, да би им се 
за тим из гу био траг. Са да се, као нај зна чај ни ја све ти ња, у ма на сти ру Ко-
си је ре во (За хум ско хер це го вач ка епар хи ја) чу ва сто па ло овог све ти те ља, 
над ко јим се до га ђа ју мно го број на чу де сна из ле че ња, на ро чи то од оч них 
бо ле сти(1,13). Ко ли ко су у сред ње ве ков ној Ср би ји би ле по што ва не мо шти 
све ти те ља, нај бо ље мо же по твр ди ти пу то ва ње кне ги ње Ми ли це са сво ја 
два си на, Сте фа ном и Ву ка ном, и мо на хи њом Је фи ми јом, сул та ну Ба ја зи-
ту у Ца ри град да за тра жи од ње га мо шти Св. Пет ке, ко је су Тур ци опљач-
ка ли из Ви ди на при ли ком осва ја ња Бу гар ске. Ка да их је Ба ја зит упи тао 
„За што не мо ли те дру га до стој на има ња од мно ге и ве ли ке це не, већ са мо 
ко сти су хе и ода свуд не по крет не“, оне су му од го во ри ле: „Ако хо ћеш све 
на ше мол бе и има ња да за ме ниш за же ље не нам мо шти, го то ве смо ти то 
усту пи ти“ (14).

Ве ро ва ње у ис це ли тељ ску моћ мо шти ју Ср ба све ти те ља за у зи ма ло је 
зна чај но ме сто у срп ској сред ње ве ков ној ме ди ци ни. Прем да се у су шти-
ни ни је раз ли ко ва ло од истог у не ким дру гим хри шћан ским цр ква ма, 
оно је са др жа ва ло из ве сне еле мен те ко ји су му да ва ли спе ци фич но обе-
леж је. Глав ни еле мен ти тог кул та би ле су лич но сти срп ског по ре кла, али 
се, су прот но ве ро ва њу дру гих европ ских на ро да, ни је ве ро ва ло са мо у 
ис це ли тељ ску моћ њи хо вих мо шти ју, већ и у лич ност осо бе чи је су оне 
би ле, а по што ва њу њи хо вог кул та умно го ме су до при но си ли и њи хо ви 
др жав нич ки и вој ни ус пе си, као и њи хо ве вер ске вр ли не. Сто га се ве ро-
ва ло и у укуп ну за шти ту чи та вог срп ског на ро да и срп ске те ри то ри је од 
стра не тих све та ца и њи хо вих мо шти ју. Кул то ви су одр жа ва ни уз гроб 
све ца, ње го ве мо шти, храм или ико ну, бит не еле мен те без ко јих не ма 
кул та(1,8). За вре ме ра то ва мо шти су, као нај дра го це ни је све ти ње, пре но-
ше не на без бед ни ја ме ста, да их не би не при ја тељ пљач као и оскр на вио. 

Та ко су, у вре ме ра та го ди не 1281, мо шти Св. Пе тра Ко ри шког де ли-
мич но пре не те у Ца ри град и раз не те на дру ге стра не. Ра ди си гур ни јег 
ге о граф ског по ло жа ја, мо шти кра ља Сте фа на Пр во вен ча ног би ле су скло-
ње не од Ту ра ка у ма на стир Цр ну Ре ку, а 1690. год. су из истог раз ло га мо-
шти кне за Ла за ра, и свих чла но ва де спот ске по ро ди це Бран ко вић и Св. 
Сте фа на Шти ља но ви ћа би ле скло ње не у Сент Ан дре ју(8).

Реч култ под ра зу ме ва из ван ред но по што ва ње и јав но обо жа ва ње 
не ко га или не че га. За из гра ђи ва ње кул та од ре ђе ног све ти те ља глав ни 
еле ме нат пред ста вља ју ње го ве це ло ви те и не тру ле жне мо шти, у сми слу 
пот пу но са чу ва ног ске ле та (ко сти ју), ве о ма рет ко и са чу ва не му ску ла ту-
ре, као и пред ме ти ко ји су му при па да ли за жи во та. По себ но по што ва-
ње ода је се ло ба њи и ру ка ма, као нај ва жни јим де ло ви ма људ ског те ла.  
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По ред це ло ви то сти мо шти ју, као еле мен ти за фор ми ра ње кул та хри-
шћан ског све ти те ља, за јед нич ки ве ћи ни би о гра фи ја, још су: чу де сно 
ро ђе ње ли ца с кул том, до бро вла да ње и све тач ке скло но сти, од ла зак у 
пу сти њу или ма на стир про тив во ље ро ди те ља, бор ба са де мо ни ма, чу до-
твор ност за вре ме жи во та и по ја ва чу да над мо шти ма. У ци љу одр жа ва ња 
и да љег ши ре ња кул та не ког све ца пи са на су му жи ти ја, слу жбе и по хва-
ле, гра ђе не цр кве и ма на сти ри, сли ка не фре ске и ико не(8).

Ве ро ва ње у фар ма ко ло шку сна гу све ти тељ ских мо шти ју глав ни је раз-
лог по се та ма бо ле сни ка овим све ти ња ма, њи хо вим гро бо ви ма и ки во-
ти ма по ма на сти ри ма и цр ква ма. Те ра пиј ски по сту пак има свој од ре ђе-
ни про грам и ре до след. Он се са сто ји у чи та њу мо ли та ва за оздра вље ње 
упу ће них све ти те љу, ода ва њу по ште ње го вим мо шти ма, па ље њу све ћа 
и кан ди ла, ме та ни са њу, це ли ва њу ико на и ки во та, а све ти те ље вих мо-
шти ју са мо о пра зни ци ма, ка да је ки вот отво рен и мо шти до ступ не по се-
ти о ци ма. По се ти све ти те ље вим мо шти ма прет хо ди од ре ђе на при пре ма, 
ка да се бо ле сни ци ку па ју и обла че све ча но оде ло. По не кад све ча но оде ло 
оста вља ју да пре но ћи код све ца, па га су тра дан обу ку, а они пре но ће у 
бли зи ни цр кве или ма на сти ра. Та кав је слу чај са по се та ма бо ле сни ка мо-
шти ма Сте фа на Пр во вен ча ног, Сте фа на Де чан ског, ар хи е пи ско па Ни ко-
ди ма, Са ве Тре ћег, Ва си ли ја Остро шког, Пе тра Це тињ ског и др. Че сто се 
пре по ру чу је да и са ми бо ле сни ци пре но ће по ред гро ба или мо шти ју све-
ти те ља, што се на зи ва ин ку ба ци јом. У слу ча је ви ма где су све че ве мо шти у 
ков че гу ко ји је по ста вљен на че тво ро но жно по сто ље, бо ле сни ци се ис под 
ње га про вла че, оста вља ју пре ко но ћи сво ју оде ћу или са ми пре но ће ис под 
ков че га(1,8). Опи са на те ра пиј ска про це ду ра умно го ме под се ћа на исту ко ја 
је из во ђе на у Аскле пи је вим хра мо ви ма ан тич ке Грч ке.

Ра ни је су на све ти тељ ске мо шти не ки бо ле сни ци ста вља ли во тив не 
пред ме те (да ро ве), из ра ђе не од во ска, гли не или сре бра, у об ли ку обо ле-
лог де ла чо ве чи јег те ла: ру ке, но ге, очи, ухо, ср це и др. Не ки во ти ве по-
ла га ли су пре или по сле из ле че ња у знак за хвал но сти све ти те љу. Збир ка 
во тив них пред ме та из раз ли чи тих цр ка ва и ма на сти ра чу ва се у Му зе ју 
СПЦ у Бе о гра ду, а у Ри зни ци ма на сти ра Ви со ки Де ча ни на ла зи се ко лек-
ци ја ма лих фи ли гран ских ко лев ки, да ро ва них у знак за хвал но сти Св. 
Сте фа ну Де чан ском за по моћ у слу ча је ви ма брач не не плод но сти(1,8).

Од бо ле сти за ко је су бо ле сни ци тра жи ли по моћ над све ти тељ ским 
мо шти ма нај че шће се спо ми њу: гу би так ви да, брач на не плод ност, нер вни 
и пси хи ја триј ски по ре ме ћа ји (Св. Сте фан Де чан ски, Св. Си ме он Ми ро то-
чи ви), по ре ме ћа ји ло ко мо тор ног апа ра та (Св. Ва си ли је Остро шки) и др.

Лич но сти за чи је мо шти по сто је пи са ни из во ри да су има ле или има-
ју ис це ли тељ ску моћ би ли су вла да ри из по ро ди це Не ма њи ћа, срп ски 
цр кве ни ве ли ко до стој ни ци, мо на си, ис по сни ци, под ви жни ци и пу сти-
ња ци. Овом сту ди јом об у хва ти ли смо оне срп ске све ти тељ ске кул то ве, за 
ко је по сто је по дат ци о ис це ли тељ ској мо ћи њи хо вих мо шти ју у де ли ма 
ста ре срп ске књи жев но сти и ка нон ским тек сто ви ма њи хо вих жи ти ја и 
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слу жби од: Св. Са ве, Сте фа на Пр во вен ча ног, До мен ти ја на, Те о до си ја, Да-
ни ла Дру гог и ње го вих на ста вља ча, Кон стан ти на Фи ло зо фа, Гри го ри ја 
Цам бла ка, вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и Ју сти на По по ви ћа.

I Мо на шки кул то ви

Пр ва по ја ва мо на штва у ју жно сло вен ским кра је ви ма Бал кан ског по-
лу о стр ва ве за на је за под руч је око Охрид ског је зе ра, ка да је гру па уче ни-
ка Ћи ри ла и Ме то ди ја, зва на „Пе то чи сле ни ци“, за по че ла у 10. ве ку сво је 
про све ти тељ ско де ло ва ње. Ме ђу њи ма су на ро чи ти углед ужи ва ли Кли-
мент и На ум. Ка сни је се жа ри ште мо на шког жи во та пре се ли ло не што се-
вер ни је, око пла ни на Ри ле, Осо го ва и Ко зја ка. Но си о ци мо на шког жи во та 
у том кра ју, од 10. до 13. ве ка би ли су ју жно сло вен ски ана хо ре ти (пу сти
ња ци). Јо ван Рил ски, Про хор Пчињ ски, Га ври ло Ле снов ски, Јо а ким Осо-
гов ски, Ила ри он Ме глен ски и Пе тар Ко ри шки, а у пе ћи на ма око Де ча на, 
Пе ћи и Цр не Ре ке: пу сти њак Не стор, па три јарх Је фрем, Јо а ни ки је Де вич-
ки и др. Об зи ром да их де ли вре ме и те ри то ри ја, те шко је тач но од ре ди ти 
њи хо ву на ци о нал ну при пад ност.

У ма на сти ре на по лу о стр ву Си нај од ла зи ли су Ср би још од 1360. год. и 
оту да се вра ћа ли као „Си на и ти“, те се на ста њи ва ли у ма на сти ри ма Ра ва ни-
ци, Си со јев цу, Гор ња ку, Ту ма ни ма и Ру ку ми ји. Др жа ли су се стро гих пра ви-
ла ко ја су про пи си ва ла ћу та ње („безмлви је“) и ум не мо ли тве („со зер ца ни је“).

У ве ћи ни жи ти ја мо на ха из ре до ва „ана хо ре та“ и „си на и та“ по сто је 
све до чан ства о ис це ље њи ма за жи во та и ис це ли тељ ској мо ћи њи хо вих 
мо шти ју. 

У мо на шке кул то ве би се, на од ре ђе ни на чин, они по те кли од чла-
но ва ди на сти је Не ма њић, јер се ве ћи на њих за мо на ши ла у по след њим 
го ди на ма жи во та или не по сред но пред смрт(8).

1. Св. Кли мент, ар хи е пи скоп Охрид ски, уче ник је Св. Ћи ри ла и 
Ме то ди ја. По сле њи хо ве смр ти до шао је у Охрид, где је, уз по моћ Св. На у-
ма, раз вио ве ли ку ду хов ну и про све ти тељ ску де лат ност. Оку пио је мно го 
уче ни ка ко ји су пре пи си ва ли књи ге сло вен ским пи смом. Чи нио је чу де-
са за вре ме жи во та, а ње го ве мо шти ис ка зу ју це леб ну моћ у Охрид ском 
хра му ко ји но си ње го во име. Упо ко јио се у Охри ду 916. го ди не(15). 

2. Св. На ум, чу до тво рац Охрид ски, та ко ђе уче ник Св. Ћи ри ла и 
Ме то ди ја. Из Мо рав ске пу то вао је у Рим, а по сле се, за јед но са Св. Кли-
мен том, на ста нио на оба ла ма Охрид ског је зе ра, где је са гра дио храм ко ји 
но си ње го во име. Пре вео је Све то Пи смо и дру ге све те књи ге са грч ког на 
сло вен ски је зик. Упо ко јио се у пр вој по ло ви ни 10. ве ка. Чи нио је чу де са 
још за жи во та, а ње го ве чу до твор не мо шти да ју ис це ље ње од те шких бо-
ле сти, осо би то од „лу ди ла“ (15). 

3. Пре по доб ни Пе тар Ко ри шки, ро дом из се ла Уње мир код Пе ћи. 
По сле смр ти ро ди те ља по чео је про во ди ти пу сти њач ки жи вот, пр во са 
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се стром, а за тим сам. За мо на шио се у ма на сти ру Св. Пе тра и Па вла. Под-
ви за вао се у јед ној пе ћи ни у пла ни ни Ко ри ши бли зу При зре на, хра не ћи 
се жи ром и ко ре њем. У ње го вом жи ти ју и слу жби, ко је је на пи сао хи лан-
дар ски мо нах Те о до си је, опи са не су ње го ве ве ли ке бор бе са де мо ни ма. 
Сво је под ви ге је на ста вио на ме сту да на шњег ма на сти ра Цр на Ре ка а око 
ње га се оку пи ла гру па мо на ха ко је је под у ча вао. Ка да се 1270. го ди не упо-
ко јио у сво јој пе ћи ни у Ко ри ши, где је и са хра њен, ви де ла се све тлост од 
мно штва све ћа и чу ло ан ђе о ско по ја ње. По сле „мно го вре ме на“ на ђе не су 
му мо шти ко је су ис це љи ва ле, па су на ње гов гроб до ла зи ли мно ги Ср би и 
Шип та ри. Пе ћи на му је пре тво ре на у ма на стир, али му је убр зо гла ва пре-
не ше на у Ца ри град, а ру ка и сто па ла на дру гу стра ну. Оста так мо шти ју, 
ко је је цар Ду шан про на шао за вре ме јед ног ло ва, мо на си су, пла ше ћи се 
од тур ског зу лу ма, пре не ли у пе ћин ску цр кву ма на сти ра Цр на Ре ка, где 
се и да нас у ков че гу на ла зе. Цр ква га сла ви 5 (18) ју на(8,15,16,17).

4. Пре по доб ни Про хор Пчињ ски, ро дом је из Ов чег По ља, а жи вео 
је у 11. ве ку. Под ви за вао се пр во код Ста рог На го ри ча на, а за тим у Ко зјак 
пла ни ни. У ру ко пи сној слу жби „Пчињ ског по ме ни ка“ из XV ве ка и у ру-
ко пи сном жи ти ју сто ји да је „из об ли чио лу ка ве бе со ве и имао оп шти дар 
из ле че ња“. У жи ти ју је опи са на ле ген да пре ма ко јој је Про хор Пчињ ски, 
ка да је у пла ни ни на и шао на бу ду ћег ви зан тиј ског ца ра Ди о ге на, ко ји 
бе ше у ло ву, про ре че ово ме да ће по ста ти цар, опо ме нув ши га да се та да 
и ње га се ти. По сле 30 го ди на пу сти њач ког под ви за ва ња Про хор је умро, 
а Ди о ген је за и ста по стао цар Ро ман IV Ди о ген (1067–1071). По сле јед ног 
ви ђе ња у сну, са па три јар хом до шао је да оби ђе пу сти ња ка, па кад га ни је 
на шао по ди гао је код Ста рог На го ри ча на храм по све ћен Св. Ге ор ги ју (На-
го рич ки ма на стир). Тра же ћи га да ље, про на ђо ше ње го ве мо шти у Ко зјак 
пла ни ни и на том ме сту цар је по ди гао цр кви цу Св. Лу ке, а де сно од ре ке 
Пчи ње ма на стир по све ћен Про хо ру Пчињ ском, у ко ји је унео ње го ве мо-
шти и по ло жио их са де сне стра не ол та ра. „Из мо шти ју и из зи да од мах 
је“ ,за вр ша ва жи ти је, „по те кло све то ми ро ко јим су се бо ле сни ис це љи ва-
ли“. Ма на стир Про хо ра Пчињ ског по диг нут је у дру гој по ло ви ни 11. ве ка. 
Краљ Ми лу тин га је об но вио, а да на шња цр ква но ви јег је да ту ма. Про хо-
ро ве мо шти на ла зе се у ње го вој гроб ни ци. Ви ди се део ње го ве де сне ру ке, 
пре кри вен ме та лом, а ле ва ру ка и гла ва од не ти су у XI ве ку у Ца ри град. 
Цр ква га сла ви 15 (28) ја ну а ра(8,15,18).

5. Пре по доб ни Ро ман Си на ит, жи вео је у 14. ве ку. Мо шти су му у ка-
ме ној гроб ни ци ма на сти ра Св. Ро ма на код Ђу ни са, ко ји је по ди гао кнез 
Ла зар. У оде ље њу где је Ро ма но ва гроб ни ца умо бол ни бо ле сни ци пре спа-
ва ју или пре се де ноћ (ин ку ба ци ја). Про сла вља се 16 (29) ав гу ста(8,18).

6. Пре по доб ни Јо а ни ки је Де вич ки, ро дио се у Зе ти, у ра ној мла до-
сти на пу стио ку ћу и на ста нио се у бли зи ни ре ке Ибра, у ме сту Цр на Ре ка. 
Под ви за вао се у ма лој пе ћи ни Пе тра Ко ри шког, ко ју је пре тво рио у ма на-
стир ску цр кву. Ка сни је се под ви за вао у јед ној пе ћи ни у Де вич кој пу сти-
њи, у ћу та њу, мо ли тви и са мо ћи. Та мо се и упо ко јио у ду бо кој ста ро сти 2. 



87

де цем бра 1430. го ди не. Де спот Ђу рађ Бран ко вић је на том ме сту са зи дао 
ма на стир Де вич, у ко ме и да нас по чи ва ју мо шти пре по доб но га Јо а ни ки ја, 
а Ср би и Шип та ри до во де сво је бо ле сни ке, мо ле ћи се пре по доб но ме за њи-
хо во из ле че ње. У Бе о град ском ср бља ку је за пи са но да је Ђу рађ Бран ко вић 
са зи дао ма на стир Де вич у знак за хвал но сти пре по доб но ме Јо а ни ки ју за 
из ле че ње бо ле сне ћер ке. Про вео је жи вот у ћу та њу, „но сио ко жно оде ло 
и жи вео као пти ца, ни је се бри нуо за хра ну и пре би ва ли ште и мно ге је 
да не про вео у шу пљем др ве ту, бо ре ћи се са де мо ни ма, ко је је уда вио по-
то ци ма сво јих су за“ (8,18). 

7. Пре по доб ни Ра фа и ло Ба нат ски, жи вео је у 16. и 17. ве ку. Као хи-
лан дар ски мо нах био је упу ћен на ма на стир ско има ње (ме тох) у Зре ња-
нин, где је жи вео у ко ли би ци од тр ске. Над ње го вим гро бом ка сни је је 
по диг ну та ше сто у га о на ка пе ли ца, ко ја се да нас на ла зи уз Ва ве дењ ску 
цр кву. На Ра фа и лов гроб по се ти о ци су оста вља ли во тив не да ро ве, а у пор-
ти Ва ве дењ ске цр кве на ла зи се брест стар 400 го ди на, из чи је шу пљи не 
на ста блу бо ле сни ци ва де сок ко јим пре ма зу ју бо ле сне де ло ве те ла, на ро-
чи то очи, ра ди ле че ња. Мно ги бо ле сни ци пре но ће у Ра фа и ло вој ка пе ли 
и та мо тра же да им се чи та „Ра фа и ло ва мо ли тва“. Цр ква га сла ви 16 (29) 
ав гу ста(8,18). 

II Кул то ви срп ским сред ње ве ков ним вла да ри ма

Уоби ча је на по ја ва у не ким сред ње ве ков ним европ ским фе у дал ним 
др жа ва ма је би ла усва ја ње па тро на гра да или др жа ве. Ср би су за сво је за-
штит ни ке узе ли Св. Си ме о на Не ма њу и Св. Са ву, али су у то ме оти шли 
ко рак да ље од оста лих на ро да, па су свим чла но ви ма ди на сти је Не ма-
њић, из у зев ца ра Ду ша на, до де ли ли кул то ве. Прем да је сво јим вој ним и 
ди пло мат ским спо соб но сти ма учи нио Ср би ју нај ве ћом си лом на Бал ка-
ну и био кру ни сан за ца ра Ср бљем и Гр ком, Ду шан ни је до био култ, јер му 
се при пи су је уче ство ва ње у уби ству оца.

До ла ском Ту ра ка у на ше зе мље ни је се пре ста ло са до де љи ва њем 
све ти тељ ских кул то ва вла дар ским по ро ди ца ма, јер је углед ди на сти је 
ра стао са кул том не ког њи хо вог пре тка. Сто га су се Не ма њи ћи, Ла за ре ви-
ћи, Бран ко ви ћи и Пе тро ви ћи-Ње го ши тру ди ли око уста но вља ва ња кул-
то ва сво јим прет ци ма(8). 

1. Св. Јо ван Вла ди мир, ду кљан ски кнез, по чео је да вла да 998, а 
био је по гу бљен 1016 го ди не. Бар ски ро до слов на зи ва га кра љем, а пре-
ма слу жби у Ср бља ку зо ве се „Ве ли ко му че ник Јо ван Вла ди мир, чу до тво-
рац“. Ро дом је из јед ног од Да бар ских се ла, не да ле ко Ел ба са на. У др жа ви 
се бо рио про тив је ре ти ка и бо гу ми ла, а ра то вао је са ца ре ви ма Са му и лом 
и Ва си ли јем. Као сво га за ро бље ни ка, Са му и ло га је за во лео, осло бо дио и 
дао му кћер ку Ко са ру за же ну. По сле Са му и ло ве смр ти, син му Вла ди слав 
по гу би кне за Вла ди ми ра. Мо шти ово га све тог кра ља му че ни ка по чи ва ју  
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„не тље не“ у ње го вом ма на сти ру код Ел ба са на и над њи ма се де ша ва ју 
мно га из ле че ња. Цр ква га сла ви 22. ма ја (4. ју на) (8,15). 

2. Св. Си ме он Ми ро то чи ви – Сте фан Не ма ња, ро до на чел ник ди-
на сти је Не ма њи ћа. Ро ђен је у Зе ти, у ме сту Риб ни ци. Кр штен је, пр во у 
ри мо ка то лич кој ве ри, а ка да се вра тио у Ра шку по но во је кр штен у пра-
во слав ној цр кви Св. Пе тра. Као по бед ник у су ко бу са бра ћом и ви зан тиј-
ским ца рем Ма ној лом Ком не ном, у би ци код Пан ти на, учвр стио се на 
пре сто лу ве ли ког жу па на и про ши рио гра ни це срп ске др жа ве. Угу шио је 
бо гу мил ску је рес и по чео да зи да сво ју за ду жби ну, ма на стир Сту де ни цу. 
У то вре ме нај мла ђи Не ма њин син Раст ко је оти шао у Све ту Го ру, где се 
за мо на шио, а на ње гов по зив убр зо је то учи нио и Сте фан Не ма ња, по што 
је прет ход но 1196. год. пре дао пре сто си ну Сте фа ну. У мо на штву је до био 
име Си ме он, а же на му Ана, ко ја се за мо на ши ла исто вре ме но, Ана ста си-
ја. Као мо нах пр во је бо ра вио у Сту де ни ци, а за тим у ма на сти ру Ва то пе ду 
у Све тој Го ри. За јед но са си ном Са вом из гра дио је ма на стир Хи лан дар, 
где је и умро 1200. го ди не(19). 

На пи са на су три ње го ва жи ти ја: од Св. Са ве (1208), Сте фа на Пр во вен ча-
ног (1216) и хи лан дар ског мо на ха До мен ти ја на (1263/4). Св. Са ва је у жи ти ју 
опи сао Не ма њин жи вот са мо од мо на ше ња до смр ти и 8 го ди на по сле смр-
ти, ка да је, због пре но са мо шти ју у Ср би ју, био отво рен ње гов гроб у Хи лан-
да ру и про на ђе но „ње го во ча сно те ло, це ло и не по вре ђе но“. У слу жби, ко ју 
је та ко ђе на пи сао Св. Са ва, на ви ше ме ста се спо ми њу ње го ве чу до твор не и 
ми ро то чи ве мо шти. Сте фан Пр во вен ча ни и До мен ти јан опи са ли су чи тав 
Не ма њин жи вот, као и то че ње ми ра из ње го вих мо шти ју, што је и нај по-
зна ти је ње го во чу до. „До ти ца јем гро ба и по ма за њем ми ра по ста до ше сви 
здра ви, од ка кве год бо ле сти бо ло ва ше“. Тим ре чи ма опи сао је До мен ти јан 
фар ма ко ло шку сна гу мо шти ју и ми ра ко је је из њих ис ти ца ло. У Хи лан да-
ру је из ра сла и јед на ста ра ви но ва ло за из гро ба Св. Си ме о на. Она и да нас 
да је ле по гро жђе ко је се сма тра чу до твор ним и ле ко ви тим у слу ча је ви ма 
брач не не плод но сти. Св. Си ме о на Ми ро то чи вог цр ква про сла вља 13 (26) 
фе бру а ра. Гроб ни ца у ви ду ма сив ног мер мер ног сар ко фа га на ла зи му се са 
де сне стра не ула за у на ос ма на сти ра Сту де ни це(8,20,21,22).

3. Св. Сте фан, краљ срп ски, Пр во вен ча ни, син Сте фа на Не ма ње, 
по стао је по сле оче ве смр ти ве ли ки жу пан срп ски. Ра то вао је про тив Бу-
гар ске, Ви зан ти је и Угар ске са про ме њи вим успе хом. Ожа ло шћен због 
су ко ба са бра том Ву ка ном око пре сто ла за тра жио је од бра та Са ве да оче ве 
мо шти из Хи лан да ра пре не се у Ср би ју, што је Са ва и учи нио. Го ди не 1221. 
Св. Са ва га је кру ни сао за кра ља Ср би је. 

Би о гра фи ју и слу жбу Сте фа ну Пр во вен ча ном на пи сао је па три јарх 
Пај си је тек 1629. го ди не, али из ве сна све до чан ства о ње го вом жи во ту 
по сто је у жи ти ји ма Св. Са ве од До мен ти ја на и Те о до си ја. У оба жи ти ја 
опи са но је ка ко је Св. Са ва на крат ко, мо ли тва ма ожи вео умр лог Сте фа-
на, да би га за мо на шио и дао му мо на шко име Си мон. По сле смр ти Сте-
фан је све ча но са хра њен у Сту де ни ци, пре ко пу та гроб ни це сво га оца, а  
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пре ма До мен ти ја ну те ло му је по сле не ког вре ме на из ва ђе но, на ђе но це ло 
и пре не ше но у ма на стир Жи чу, ње го ву за ду жби ну. У жи ти ју Рим нич ког 
ср бља ка го во ри се о то ме ка ко је Сте фан из Жи че пре не шен у Со по ћа не, 
где је чи нио мно га „чу да“, из Со по ћа на у Цр ну Ре ку, па по но во у Сту де ни-
цу, где се и да нас на ла зе ње го ве мо шти у рас ко шном сре бр ном сар ко фа гу, 
ко ји је дар су пру ге кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа (8,18,23). „Мно га су и 
не из бро ји ва чу де са ко ја су се де ша ва ла, а и да нас се де ша ва ју над мо шти-
ма овог пре по доб ног кра ља и мо на ха, јер он це леб но по ма же сви ма ко ји 
са ве ром при сту па ју ње го вом све том и не тље ном те лу“, за пи са но је у жи-
ти ју о овом све ти те љу др Ју сти на По по ви ћа. Цр ква овог све ти те ља сла ви 
24. сеп тем бра (7. ок то бра)(24). 

Св. Вла ди слав – краљ срп ски (мо шти му се на ла зе у ње го вој за ду-
жби ни, ма на сти ру Ми ле ше ви), пре по доб ни Си ме он – Урош I – краљ 
срп ски, пре по доб на Је ли са ве та – кра љи ца Је ле на Ан жуј ска (же на 
кра ља Уро ша I) и пре по доб ни Те ок тист – Дра гу тин – краљ срп ски, ка-
но ни зо ва ни су и увр ште ни у ли сту срп ских све ти те ља, али се у њи хо вим 
жи ти ји ма не на и ла зи на спо мен о ис це ље њи ма над њи хо вим мо шти ма, 
па овом сту ди јом ни су об у хва ће ни. 

4. Св. Ми лу тин, краљ срп ски. Мла ђи син кра ља Уро ша I и кра љи це 
Је ле не, брат Дра гу ти нов. На са бо ру у Де же ву 1282. го ди не при мио је власт 
од ста ри јег бра та, ко ји се по ка јао због свр га ва ња оца Уро ша I са вла сти. 
Услов до го во ра је био да по сле Ми лу ти но ве смр ти власт пре у зме Дра гу-
ти нов син Вла ди слав. Ми лу тин је успе шно ра то вао про тив Гр ка, са ко-
ји ма је ка сни је жи вео у ми ру због же нид бе са Си мо ни дом, ма ло лет ном 
ћер ком ви зан тиј ског ца ра Ан дро ни ка II Па ле о ло га. Успе шно је ра то вао 
и про тив Бу га ра, та тар ског ка на Но га ја и про тив Угар ске. У вре ме Ми-
лу ти но ве вла да ви не срп ска др жа ва је те ри то ри јал но и еко ном ски зна-
чај но оја ча ла. По сре до ва њем ар хи е пи ско па Да ни ла Дру гог до шло је до 
из ми ре ња за ва ђе не бра ће Ми лу ти на и Дра гу ти на, и Ми лу ти на са си ном 
Сте фа ном, ко ји је, осле пљен по на ло гу оца, про вео 5 го ди на у Ца ри гра ду. 
Краљ Ми лу тин је умро из не на да 29.ок то бра 1321. го ди не и са хра њен је у 
сво јој за ду жби ни ма на сти ру Бањ ској. 

Раз ло зи за уста но вље ње кул та Св. кра ља Ми лу ти на би ли су: по ди-
за ње цр ка ва (42 цр кве: ма на сти ри Гра ча ни ца, Бо го ро ди ца Ље ви шка и 
Бањ ска, да на шња Са бор на цр ква у Хи лан да ру и др.) и бол ни це у Про-
дро мо вом ма на сти ру у Ца ри гра ду, по ве за ност са ви шим све штен ством и 
бор ба про тив уни је, а сва ка ко и по да так о ње го вим мо шти ма, за ко је се у 
сва три Ср бља ка на во ди да су це ле, бла го у ха не и да све ис це љу ју. Мо шти 
су му по чи ва ле у ма на сти ру Бањ ској, ње го вој за ду жби ни, до до ла ска Ту-
ра ка 1389. го ди не, а та да су пре не ше не у Треп чу, јер су Тур ци за па ли ли 
ма на стир. Ка сни је су, та ко ђе због тур ског зу лу ма, пре не ше не у Со фи ју 
(Бу гар ска), где се и да нас на ла зе у Цр кви Све то га Кра ља(8,18,24,25). 

5. Св. Сте фан Де чан ски, краљ срп ски. Син кра ља Ми лу ти на. Вла-
дао је као срп ски краљ од 1321. до 1331. го ди не, а свој жи вот је за вр шио као 
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му че ник. Ка ко је под ути ца јем сво је же не Си мо ни де краљ Ми лу тин чи-
нио Ви зан ти ји ве ли ке уступ ке, не за до вољ на срп ска вла сте ла се по бу ни-
ла под сти чи ћи му си на Сте фа на да диг не уста нак про тив кра ља. Нео ба-
ве штен, краљ је дао да се Сте фан осле пи и по слао га у Ца ри град, где је 
у Пан то кра то ро вом ма на сти ру про вео 5 го ди на. Ка да му је Св. Ни ко ла  
вра тио вид, Сте фан је до шао у зе мљу и, на кон Ми лу ти но ве смр ти и бор бе 
око пре сто ла са бра том Кон стан ти ном, сту пио на срп ски пре сто. Убр зо је 
за ра тио про тив Бу га ра и у би ци на Вел бу жду 1330. год. из во је вао ве ли ку 
по бе ду, за јед но са си ном Ду ша ном. По сле то га је за вр шио из град њу сво-
је за ду жби не, ма на сти ра Де ча на. Под стак нут не за до вољ ном вла сте лом 
што се вој на над моћ у ра ту ни је ис ко ри сти ла за да ља осва ја ња, пре сто ло-
на след ник Ду шан се ди гао на оца, за ро био га и за то чио у гра ду Зве ча ну, 
где је 13. но вем бра 1331. го ди не био за да вљен.

Сте фан Де чан ски има два жи ти ја. Пр во у Да ни ло вом збор ни ку, где 
се на во ди да је Де чан ски за вр шио жи вот при род ном смр ћу, а дру го ко је 
је на пи сао де чан ски игу ман Гри го ри је Цам блак, у ко ме је опи са на му че-
нич ка смрт све то га кра ља. На кра ју жи ти ја Цам блак опи су је све ти те ље-
во чу де сно ја вља ње ма на стир ском екли си јар ху по сле 7 го ди на, од ко га је 
за тра жио да му те ло бу де из ва ђе но из зе мље и у ков че гу из ло же но, што је 
и учи ње но, и од мах се над ње го вим це ло куп ним мо шти ма де си ло из ле-
че ње чо ве ка ко ји је био слеп. Ка сни је су, из но си Цам блак, „мно ги хро ми, 
ра сла бље ни, не ми и глу хи, до та кав ши се са ве ром ње го вих мо шти ју“ од-
ла зи ли ис це ље ни(5,25). Све ти те ље вим мо шти ма ве ко ви ма од ла зе брач ни 
па ро ви без де це и умо бол ни тра же ћи по моћ, а у бли зи ни ма на сти ра по-
сто ји из вор во де, где мно ги, уми ва ју ћи се, ле че сво је очи и дру ге бо ле сти. 
Цр ква овог све ти те ља сла ви 11. (24) но вем бра(8).

6. Св. цар Урош, син ца ра Ду ша на. Ца ре вао је у те шка вре ме на рас па-
да срп ског цар ства. Кро так, по бо жан и благ, ни је хтео си лом пот чи ња ва-
ти нео б у зда не ве ли ка ше. При ро да ца ре ве смр ти ни је до кра ја раз ја шње-
на. Да ли је из не на да умро про род ном смр ћу, или је био уби јен по на ло гу 
Ву ка ши на Мр њав че ви ћа, о че му све до че не ки за пи си, пре свих жи ти је 
ко је је на пи сао пећ ки пар три јарх Пај си је 1642. го ди не, ка да је бо ра вио у 
Сре му. У том жи ти ју је за пи са но ка ко је Св. цар Урош са хра њен у цр кви 
Ус пе ња Бо го ро ди це у Не ро ди мљу, да се 1583. го ди не, а 212 го ди на по сле 
ње го вог пре ста вље ња, „об ја вио“ се јед ном па сти ру, по сле че га су све ти-
те ље ве мо шти из ва ђе не из зе мље, а на род је по чео до ла зи ти мо шти ма на 
ис це ље ње. Па три јарх Пај си је му је са ста вио и слу жбу, у ко јој се спо ми њу 
ње го ве мо шти ко је ис це љу ју. Ти ме је цар Урош био ка но ни зо ван и увр-
штен у ред све ти те ља СПЦ. По што ва ње му се ода је 2. (15) де цем бра. 

Го ди не 1705. је мо нах Хри сто фор по нео мо шти ца ра Уро ша из Не ро-
ди мља у ста ри ма на стир Ја зак у Фру шкој Го ри, да би из град њом но вог 
ма на сти ра би ле пре ме ште не у тај ма на стир. Го ди не 1942. би ле су мо шти 
пре не те у Бе о град, а 2001. по но во су вра ће не у ма на стир Ја зак, где се и да-
нас на ла зе. О њи хо вој ис це ли тељ ској сна зи све до че и во тив ни пред ме ти 
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ко ји се чу ва ју у ма на стир ској ри зни ци, али ко ји су по сле Дру гог свет ског 
ра та не ста ли(8,15,18,26). 

7. Св. Ла зар, кнез срп ски. По сле смр ти ца ра Уро ша, кнез Ла зар Хре-
бе ља но вић се ис та ко ис пред оста лих срп ских ве ли ка ша. Бо рио се про тив 
тур ске си ле у не ко ли ко ма хо ва. Нај зад се 15. ју на 1389. го ди не ста вио на 
че ло срп ске вој ске и су ко био са сул та ном Му ра том на Ко со ву По љу и био 
по се чен.

Из По ве сног сло ва о кне зу Ла за ру са зна је мо да је Ла за ре во те ло по сле 
по ги би је на Ко со ву би ло са хра ње но у цр кви Св. Ваз не се ња у При шти ни, 
а по сле го ди ну да на Ла за ре ви си но ви Сте фан и Вук „за јед но са кли ром и 
на ро дом отво ри ше мо шти све тог Ве ли ко му че ни ка и на ђо ше те ло ње го во 
не тље но и чи та во, ко је ис пу шта ше мно ги и бла го у ха ни ми рис (као што 
све до чи Пећ ки ле то пис из тог до ба), пре не со ше у ње го ву за ду жби ну Ра-
ва ни цу код Ћу при је (1391. го ди не) и по ло жи ше у цр кву Св.Ваз не се ња Спа-
со вог. Ту оно по чи ва ше и чу до твор ства чи ња ше све до го ди не 1690“, за пи-
са но је у Ла за ре вом жи ти ју од Ју сти на По по ви ћа. Та да су, у вре ме Ве ли ке 
се о бе Ср ба под па три јар хом Ар се ни јем Чар но је ви ћем III, ка лу ђе ри ма на-
сти ра Ра ва ни це пре не ли Ла за ре ве мо шти у Сент Ан дре ју. По сле 7 го ди на, 
1697. го ди не, сме сти ли су их у та да опу сте ли ма на стир Врд ник у Фру шкој 
Го ри. Об но ви ли су ма на стир и на зва ли га Но вом Ра ва ни цом. Кад је за-
по чео Аустро-тур ски рат 1716. го ди не, мо шти кне за Ла за ра пре не те су у 
Фу тог, а за вре ме ре во лу ци о нар не 1848. го ди не у ма на стир Фе нек и се о ску 
цр кву у Клен ку, по том су вра ће не у Врд ник. Го ди не 1942. мо шти су од не-
ше не у Са бор ну цр кву у Бе о гра ду и ко нач но 1989, по во дом 600-го ди шњи-
це Ко сов ског бо ја, вра ће не су у Ла за ре ву за ду жби ну, ма на стир Ра ва ни цу 
у Ре са ви. У срем ској Ра ва ни ци, где су мо шти Св. кне за Ла за ра чу ва не чи-
та вих 250 го ди на, још увек се на ла зи рас ко шни ки вот у ко јем су по чи ва-
ле, са не ко ли ко че сти ца све тих мо шти ју, а у ма на сти ру и око ли ни и да-
нас се не гу је и по шту је култ овог све ти те ља. Ње гов му че нич ки за вр шен 
жи вот и це ло ви те мо шти би ли су глав ни раз ло зи за уста но вље ње кул та 
овом све ти те љу. Цр ква га сла ви 15. (28) ју на, на Ви дов дан(8,15,26).

8. Св. де спот Сте фан Ви со ки (Ла за ре вић). Ста ри ји син кне за Ла за ра 
Хре бе ља но ви ћа. По сле оче ве по ги би је у Ко сов ском бо ју 1389. го ди не, као 
ма ло ле тан, вла дао је уз по моћ сво је мај ке кне ги ње Ми ли це све до свог пу-
но лет ства 1393. го ди не. Као ото ман ски ва зал пред во дио је срп ске по моћ не 
од ре де у бит ка ма на Ро ви на ма, код Ни ко по ља и Ан го ре. По сле бит ке код 
Ан го ре, у ко јој је ње го ва бор бе ност за ди ви ла и та тар ског вла да ра Та мер-
ла на, од ви зан тиј ског ца ра Јо ва на VII Па ле о ло га до био ти ту лу де спо та. 
Као вешт др жав ник, сту пио је у ва зал не од но се и са Угар ским кра љем Си-
ги смун дом, од ко га је до био Ма чву, Бе о град и Го лу бац. Ис ко ри стио је бор-
бу око пре сто ла у Ото ман ској им пе ри ји да још ви ше учвр сти сво ју власт 
и оса мо ста ли др жа ву, што је ре зул ти ра ло пе ри о дом ми ра. Као по бед ник 
иза шао је и у су ко бу ме ђу срп ском вла сте лом, Ла за ре ви ћи ма и Бран ко ви-
ћи ма. Из ми рио се са се стри ћем Ђур ђем Бран ко ви ћем, ко је га је на Са бо ру 
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у Сре бре ни ци 1426. го ди не име но вао сво јим на след ни ком, по што он ни је 
имао де це. У пе ри о ду ми ра по све тио се уну тра шњем уре ђи ва њу сво је зе-
мље. Пре тво рио је Бе о град у мо дер но утвр ђе ну европ ску пре сто ни цу, из-
гра дио је цр кве, управ не згра де и бол ни цу (стра но при јем ни цу). Го ди не 
1418. по ди гао је сво ју за ду жби ну, ма на стир Ре са ву (Ма на си ју). Умро је 19. 
ју ла 1427. го ди не у ло ву, од ср ча ног уда ра. Сте фа нов би о граф Кон стан тин 
Фи ло зоф опи сао је де спо то ву смрт као дра ма ти чан до га ђај, суд бо но сан по 
чи тав срп ски на род. Та да је, за пи са но је у жи ти ју, „у Бе о град уда рио та-
кав гр ом ка кав ни ко ни ка да ни је чуо. На ста ла је та ма у це лом кра ју, а из 
цр кве су се по ди гле ико не у ва здух. У жа ло сти сви су пла ка ли три де сет 
да на, чак и у Све тој Го ри и Ца ри гра ду. Ње го во те ло са хра ње но је у Ма на-
си ји“. Ју стин По по вић у сво ме жи ти ју де спо та Сте фа на из но си по да так 
да је гр об ни ца Сте фа но ва да нас пра зна, по што је ма на стир Ма на си ја био 
пљач кан и па љен, али да по бо жан на род и да ље до ла зи на ње гов све ти 
гр об и по ла же сво је бо ле сни ке за рад оздра вље ња. Прем да је де спот Сте-
фан имао свој на род ни култ још од 16. ве ка, ње гов зва нич ни цр кве ни култ 
уста но вио је 19. ју ла 1927. го ди не, на дан 500-го ди шњи це де спо то ве смр ти, 
па три јарх Ди ми три је, ко ји му је на пи сао и слу жбу. Овог све ти те ља цр ква 
пр о сла вља 19. ју ла (1. ав гу ста), на дан ње го ве смр ти(8,24,27).

Да нас по сто ји спо ре ње на уч ни ка око то га где се на ла зе мо шти Сте-
фа на Ла за ре ви ћа, у ма на сти ру Ко по ри ну или у Ма на си ји. Ан тро по плог 
и па ле о па то лог Ср бо љуб Жи ва но вић сма тра да су ко сти от кри ве не по-
чет ком 80-тих го ди на 20. ве ка у Ко по ри ну Сте фа но ве, на осно ву њи хо вих 
оште ће ња, ко ја од го ва ра ју по вре да ма за ко је се зна да их је де спот Сте фан 
за до био. Са дру ге стра не, то ком ра до ва на ре кон струк ци ји ма на стир ске 
цр кве у Ма на си ји, по чет ком 21. ве ка, от кри ве ни су зем ни оста ци за ко је 
су архе о ло зи сма тра ли да при па да ју де спо ту Сте фа ну. ДНК ана ли зом тих 
оста та ка по твр ђе но је да се за и ста ра ди о си ну кне за Ла за ра, али је пр-
оф. Жи ва но вић ми шље ња да су то ко сти Ла за ре вог мла ђег си на Ву ка, док 
архе о лог Брам бо лић тај на лаз сма тра по твр дом да су то по смрт ни оста ци 
Сте фа но ви. ДНК ана ли за ко сти ју пр о на ђе них у Ко по ри ну ни је из вр ше-
на, јер вла ди ка Бра ни чев ски ни је дао до зво лу за тај по сту пак(28). Гр об у 
Ко по ри ну је од у век при вла чио па жњу на ро да, ко ји је ве ро вао да је у ње му 
са хра њен не ки све ти тељ, јер су љу ди из око ли не ма на сти ра тра жи ли да 
им мо на си чи та ју мо ли тве ра ди из ле че ња од бо ле сти баш над тим гр о-
бом. Прем да де спот Сте фан ни је имао по род, ма на стир Ко по рин нај ви ше 
по се ћу ју брач ни па ро ви без де це(29).

9. Пре по доб на Ев ге ни ја-Ефро си ни ја, Ми ли ца, кне ги ња срп ска. 
У жи ти ју кне ги ње Ми ли це од Ју сти на По по ви ћа за пи са но је да је би ла 
кћер ка вој во де то плич ког и по лим ског Врат ка, по зна тог у срп ском на ро-
ду као Југ Бог дан, а да се уда ла за та да шњег Ду ша но вог вој во ду, Ла за ра 
Хре бе ља но ви ћа, ко ји је ка сни је по стао кнез и вла да лац срп ски. По сле Ко-
сов ске бит ке пре не ла је мо шти кне за Ла за ра из При шти не у ма на стир 
Ра ва ни цу, Ла за ре ву за ду жби ну. Ру ко во ди ла је др жав нич ким по сло ви ма 
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до пу но лет ства сво га ста ри јег си на Сте фа на. Ка да је Сте фан пре у зео власт 
за мо на ши ла се и до би ла име Ев ге ни ја. Бо ра ви ла је у ма на сти ру Љу бо-
сти ња, ко ји је са ма из гра ди ла. За јед но са сво јом ро ђа ком Је фи ми јом, од 
сул та на Ба ја зи та до би ла је мо шти Св. Пет ке и пре не ла их из Ви ди на у  
Ср би ју. Пред смрт је, на сво ју мол бу, за мо на ше на у „ве ли ки ан ђе о ски образ“  
(„ве ли ку схи му“), под име ном Ефро си ни ја. Умр ла је 11. но вем бра 1405. го-
ди не и са хра ње на у ма на сти ру Љу бо сти њи, где „мно го број ним чу де си ма 
над бо ле сни ци ма ко ји до ла зе на њен ми ро то чи ви гр об би од Бо га пр о сла-
вље на“. Цр ква је сла ви 19. ју ла (1. ав гу ста), кад и си на јој Св. де спо та Сте-
фа на Ви со ког(24).

10. Све та по ро ди ца срем ских де спо та Бран ко ви ћа. Оно што је за 
Ср би ју сред њег ве ка пред ста вља ла ло за Не ма њи ћа, то је за Срем у вре ме 
тур ске опа сно сти по ста ла де спот ска по ро ди ца по след њих Бран ко ви ћа. 
Као не ка да Не ма њи ћи, Бран ко ви ћи су би ли за штит ни ци свог на ро да у 
ту ђи ни, пр вен стве но пред тур ском опа сно шћу. Као ра ни је Не ма њи ћи, 
они су би ли до бро чи ни те љи све то гор ских ма на сти ра, а у исто вре ме за-
штит ни ци срп ске пра во слав не цр кве у Угар ској, па се за њи хо ва име на 
ве зу је из град ња мно гих ма на сти ра и цр ка ва у Вој во ди ни. На срем ском 
тлу су Бран ко ви ћи, као не ка да Не ма њи ћи, би ли пр о гла ша ва ни за све-
ти те ље и до би ја ли сво ја жи ти ја и слу жбе. Та ко су мо шти сле пог де спо та 
Сте фа на Бран ко ви ћа би ле пре не ше не из Фур ла ни је у Срем, по све ће не и 
ста вље не у цр кву Св. Лу ке у Ку пи но ву. Ка сни је је за све ти те ља био пр о-
гла шен и син де спо та Сте фа на, де спот Јо ван Бран ко вић, а дру ги ње гов 
син, де спот Ђор ђе се, по угле ду на Св. Са ву, за ка лу ђе рио и до био име 
Мак сим. По сле ње го ве и мај чи не смр ти и њи хо ве мо шти су би ле при-
дру же не оче вим и бра то вље вим, па су и они би ли ка но ни зо ва ни и пр о-
гла ше ни за све це. 

Де спот Сте фан Сле пи, осле пље ни син де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа, 
крат ко је вре ме био вла дар у Ср би ји (1458/59. год.). У из бе гли штву је бо-
ра вио у Ал ба ни ји код кне за Ђор ђа Ари ја ни та, чи ју је кћер ку Ан ге ли ну 
оже нио и са њом из ро дио тр о је де це, си но ве Ђор ђа и Јо ва на и кћер ку 
Ма ру. Кад им је по но во за пре ти ла тур ска опа сност, Сте фан се са по ро-
ди цом скло нио у Фур ла ни ју, област на се ве ру Ита ли је, где је 1476. умро. 
У Фур лан ском Бе о гра ду „об ја вио се“ пре ко све тло сти на свом гр о бу, па 
ка да је отво ре на гр об ни ца, на ђе но је це ло, не рас пад ну то те ло. Ка да је 
угар ски краљ Ма ти ја Кор вин Сте фа но вом си ну Ђор ђу до де лио ти ту-
лу срем ског де спо та, Сте фа но ва удо ви ца Ан ге ли на је са сво јом де цом 
и „не тру ле жним“ мо шти ма сво га му жа до шла у Срем. Пре ма ле ген ди, 
сти гли су у Ку пи но во ла ђом, од ко је је ка сни је мај ка Ан ге ли на да ла са-
гра ди ти др ве ну цр кви цу ма на сти ра Обе да. Мо шти сво га му жа Сте фа на 
по ло жи ла је у цр кву Св. Лу ке, где су се „сле пи и бе сни ле чи ли“. Као де-
спот ски по сед Бран ко ви ћи су од кра ља Ма ти је до би ли гра до ве Ку пи-
ник, Слан ка мен и Бер ка со во. По сле 10 го ди на сво га де спо то ва ња, ко је 
је пр о вео у ра то ви ма, Ђор ђе је на пу стио де спот ску ти ту лу и пре дао је  
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сво ме мла ђем бра ту Јо ва ну, а он се за мо на шио и до био име Мак сим. Де-
спот Јо ван се ис та као у бор ба ма пр о тив Ту ра ка, али је већ 1502. го ди не 
из не на да умро, па су мај ка Ан ге ли на и мо нах Мак сим на пу сти ли до бра 
ко ја су ужи ва ли и пре шли у Вла шку код при ја те ља вој во де Јо ва на Ра ду ла, 
где је Мак сим био уна пре ђен у чин ми тро по ли та вла шко за пла нин ског. 
Не ко ли ко го ди на за тим, по но во су се вра ти ли у Срем и вла ди ка Мак сим 
је та да био по ста вљен за ми тро по ли та бе о град ског и срем ског. На об-
рон ци ма Фру шке Го ре по ди гао је ма на стир Кру ше дол, у ко ји је пре нео 
и сво ју епи скоп ску сто ли цу, те осно вао Срем ску архи е пи ско пи ју. По ред 
Кру ше до ла, по ди гао је још и ма на сти ре Ста ро Хо по во и При ви на Гла ва. 
Умро је 1516. го ди не и са хра њен је у сво јој за ду жби ни, ма на сти ру Кру-
ше до лу. По сле мно гих зна ко ва и ја вља ња у сну, се дам го ди на иза смр ти 
(1522/3), отво ре на му је гр об ни ца и на ђе но ње го во „це ло ви то и ми ри сно 
те ло“. Ан ге ли на Бран ко вић је над жи ве ла сво ју де цу. За мо на ши ла се у 
жен ском ма на сти ру Сре те ње код Кру ше до ла, ко ји је са ма из гра ди ла. 
Умр ла је 30. ју ла (12. ав гу ста) 1520. го ди не и са хра ње на у свом ма на сти-
ру. Не ко ли ко го ди на ка сни је ње не мо шти су пре не те у ма на стир Кру-
ше дол и по ло же не у ков чег са мо шти ма си на јој Јо ва на. Та ко је ма на стир 
Кру ше дол по стао не ка вр ста ма у зо ле ја по ро ди це Бран ко вић и глав но 
ме сто по што ва ња њи хо вог кул та. Ср ди шње ме сто у ма на сти ру за у зи-
ма ле су мо шти ових све та ца све до 1716. го ди не, ка да су Тур ци, по вла-
че ћи се по сле из гу бље не бит ке на Ве зир цу код Пе тро ва ра ди на, за јед но 
са ма на сти ром спа ли ли и све ти тељ ске мо шти, а са чу ва но је са мо не ко-
ли ко фраг ме на та, ко ји се као ре ли кви је и да нас на ла зе у ма на стир ској  
ка пе ли.

Глав ни еле ме нат за по што ва ње кул та све те по ро ди це Бран ко вић 
пред ста вља ле су њи хо ве „не тру ле жне“ мо шти над ко ји ма су се, пре ма 
ле ген ди, де ша ва ла раз ли чи та по смрт на чу да. По да ци о тим чу де си ма 
за пи са ни су у те о ло шким, пре те жно ру ко пи сним књи га ма, као што је 
Кру ше дол ски ру ко пис из 17. ве ка, а не што ка сни је Бе о град ски, Мо сков-
ски и Рим нич ки ср бљак. Слу жба Св. де спо ту Сте фа ну Сле пом штам па на 
је у сва три ср бља ка под 9. (22) ок то бром. У слу жби му се обра ћа као му-
че ни ку ко ји вра ћа вид сле пи ма, а оп шир ни је је опи сан слу чај из ле че ња 
де те та у тре нут ку кад се мај ка са бо ле сним де те том на ру ка ма до та кла 
све ти те ље вих мо шти ју. У слу жба ма Св. архи е пи ско пу Мак си му Бран-
ко ви ћу и Св. мај ци Ан ге ли ни на ви ше ме ста се ис ти че моћ њи хо вих мо-
шти ју да „ис це љу ју и осве шта ва ју ду ше и те ле са на ша“ и да „мо шти ма 
сво јим ду хо ве зле од го не и здра вље бол ни ма Бо гом да ју“. По ред слич них 
по смрт них чу да, у Слу жби Св. де спо ту Јо ва ну Бран ко ви ћу опи сан је слу-
чај из ле че ња не ког Ага ра ни на (Тур чи на), не хри шћа ни на ко ји је са ве ром 
при сту пио де спо то вим мо шти ма. Нај зад, у За јед нич кој слу жби све тим 
де спо ти ма Бран ко ви ћи ма, по ред ни за све до чан ста ва о ис це ли тељ ским 
ус пе си ма њи хо вих мо шти ју, на ве де не су чак и вр сте обо ље ња ко је све ти-
тељ ске мо шти нај у спе шни је ле че. То су: гу ба ви, сле пи, глу ви, обо ле ли од 
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зуб них и ко жних бо ле сти, гла во бо ље, гру до бо ље, „ог њи це“ и тре са ви це, 
бо ле сти гр ла и гла ве, „на ди ма ње тр бу ха“, ото ци но гу и др.

По сто је и за вет ни да ро ви за њи ма при пи са но из ле че ње, ко ји се чу ва-
ју у Му зе ју СПЦ у Бе о гра ду(8,26,30,31).

11. Св. де спот Сте фан Шти ља но вић. О жи во ту и исто риј ској уло зи 
де спо та Сте фа на Шти ља но ви ћа исто риј ске чи ње ни це и на род не ле ген де 
умно го ме се раз ли ку ју. 

Пре ма исто риј ским по да ци ма Сте фан Шти ља но вић се из Па штро-
ви ћа на Цр но гор ском при мор ју у Срем до се лио 1498. го ди не и сту пио у 
слу жбу вла сте ли на Вла ди сла ва Мо ре ја, ка сни јег при ста ли це кра ља Фер-
ди нан да, па је и сам при стао уз Фер ди нан да у бор би пре тен де на та око 
угар ског пре сто ла. Умро је у Ши кло шу у Ју жној Угар ској, где је са хра њен 
на бр ду Ђун тир, не да ле ко од гра да. Не ду го по сле смр ти, ње го ве мо шти 
су из Ши кло ша би ле пре не ше не у Срем. 

На род но пре да ње, из ко јег је на стао ње гов све тач ки и ис це ли тељ-
ски култ, као и ње го во ка нон ско жи ти је, ко је је на пи сао пећ ки па три јарх 
Пај си је, го во ри да је по сле смр ти срем ског де спо та Јо ва на Бран ко ви ћа, 
ње го ва удо ви ца, не мо гав ши са ма одо ле ти тур ским на ва ла ма, по зва ла 
из Па штро ви ћа кне за Сте фа на Шти ља но ви ћа, свог даљ њег ро ђа ка, да је 
за шти ти. Он је до шао у Срем и на ста нио се у ме сту Мо ро вић, ода кле је 
су зби јао Тур ке. На по зив угар ског кра ља Ла ди сла ва, због све ја чег тур-
ског зу лу ма, де спот Сте фан је са сво јим на ро дом, пре шао пре ко Ду на ва у 
град Ши клош у Ба ра њи, а ка да је за вла да ла ве ли ка глад у ју жним кра је-
ви ма Угар ске, де спот Сте фан је, ка же ле ген да, отво рио сво је жит ни це и 
та ко пре хра нио на род. Умро је 1540. го ди не и уз све по ча сти са хра њен на 
бр ду Ђун тир у бли зи ни Ши кло ша. Су пру га Је ле на се по ву кла у не мач ке 
зе мље. Ле ген да да ље го во ри да су Тур ци, не ко ли ко го ди на по сле ње го ве 
смр ти, на ме сту где је Сте фан био са хра њен, угле да ли чу де сну све тлост, 
па су, ми сле ћи да је на том ме сту са кри ве но не ко бла го, ко па ју ћи на и-
шли на ков чег са мо шти ма де спо та Сте фа на, ко је су би ле са свим це ле, 
не рас пад ну те и из ко јих се ши рио при ја тан „бла го у ха ни“ ми рис. Вест о 
то ме се убр зо пр о не ла на све стра не, па су мо на си Ре мет ског ма на сти ра, 
ка сни је на зва ног Ши ша то вац, од Амир-бе га от ку пи ли Сте фа но во те ло и 
пре не ли га у ма на стир. Убр зо је у ма на стир сти гла из Не мач ке и Сте фа-
но ва же на Је ле на, по кло ни ла се мо шти ма сво га му жа и за мо на ши ла се, 
те је до би ла име Је ли са ве та. Ка сни је су мо шти Св. де спо та Сте фа на Шти-
ља но ви ћа у рас ко шном ки во ту сме ште не ис пред ма на стир ског ол та ра, 
а мно го број ни вер ни ци су до ла зи ли да им се по кло не и бо ле сни ци да 
за тра же из ле че ње.

Ме ђу тим, чак и у не ким цр кве ним на пи си ма о ње му, убр зо по сле 
пре но ше ња ње го вих мо шти ју у ма на стир Ши ша то вац, до шло је од стра-
не не ких осо ба до оспо ра ва ња, не са мо све ти тељ ства ње го вих мо шти ју, 
већ и све то сти ње го вог жи во та. Ле ген да да ље ка же, а у жи ти ју се на во ди, 
да је због то га узе та де сна ру ка све ти те ље ва и од не ше на ца ри град ском  
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па три јар ху на по твр ду, па ка да је овај це ли вао све ти те ље ву ру ку и на тај на-
чин при знао Сте фа нов култ, ру ка је би ла вра ће на у ма на стир Ши ша то вац.

Глав ни еле ме нат за култ Св. де спо та Сте фа на Шти ља но ви ћа пред-
ста вља ле су ње го ве „не тру ле жне и чу до твор не“ мо шти. Из те чи ње ни це 
пр о ис те кли су сви оста ли еле мен ти ко ји тво ре култ све ца: По хвал но и 
По ве сно сло во из 1631. го ди не, Слу жба из 1675. и Жи ти је Св. де спо та Сте-
фа на Шти ља но ви ћа, ко је је 1631. го ди не на пи сао пећ ки па три јарх Пај си је.  
У Слу жби је на ро чи то ис так ну та ис це ли тељ ска моћ све ти те ље вих мо-
шти ју, па се из ме ђу оста лог, ка же: „Сте фа не пра вед ни, што их по скон ча-
њу тво ме Го спод као чо ве ко љу бац по ка за ис це ље њем бо ле сни ка до ди ром 
мо шти ју тво јих... Кад отво рен би ков чег ис це ли тељ ног ти те ла, бо ле шћу 
об у зе те љу де чу де сно из ле чио је си... Ра дуј се јер бе се од љу ди ода гнао је-
си, ра дуј се, јер ис це ље ња мно га по дао је си“. 

У вре ме аустро-тур ских ра то ва, го ди не 1678. све ти те ље ве мо шти би-
ле су пре не ше не у Бу дим, да би 1760. у рас ко шном сар ко фа гу би ле вра ће-
не у Ши ша то вац, за јед но са мо шти ма мо на хи ње Је ли са ве те, бив ше Сте-
фа но ве же не. Њи хо ве мо шти су 1942. го ди не, у вре ме Дру гог свет ског ра-
та, пре не те у Са бор ну цр кву у Бе о гра ду, где се и да нас на ла зе. Св. де спо та 
Сте фа на Шти ља но ви ћа СПЦ сла ви 4 (17) ок то бра (26,32).

12. Св. Пе тар, ми тро по лит це тињ ски. Ми тро по лит и вла дар у Цр-
ној Го ри (од 1782. до 1830.). Слу жбу и жи ти је на пи сао му је Ми ха и ло, пре-
ма по да ци ма ко је је до био од це тињ ског ми тро по ли та Ми тро фа на Ба на. 
Слу жба и жи ти је штам па ни су као јед на књи га у Мо скви 1895. го ди не. 
Из жи ти ја се са зна је да је Пе тар ро ђен 1. апри ла 1794. у се лу Ње гу ши ма, 
по ред Це ти ња. За мо на шио се у сво јој 12-ој го ди ни. По смр ти ми тро по ли-
та Са ве 1782, архи ман дрит Пе тар по стао је ми тро по лит и го спо дар Цр не 
Го ре. Сав свој жи вот, ви те шки и ду хов ни, по све тио је сво ме на ро ду. У зе-
мљи је ра дио свом сна гом на из ми ре њу за ва ђе них пле ме на, а спо ља на 
од бра ни зе мље и на ро да од гра бљи вих на па да ча. Пр о сла вио се на ро чи-
то по бе дом над На по ле о но вом вој ском у Бо ки и Дал ма ци ји. Сам је ишао 
у бор бе не ре до ве. Пре ма се би је био су ров, а пре ма дру ги ма пра ве дан и 
благ. Иако вла дар, али и мо нах, жи вео је у јед ној те скоб ној ке ли ји. Ус пео 
је да ис ко ре ни крв ну осве ту. Умро је 18 (31) ок то бра 1830. го ди не. Те ло му 
је по чи ва ло у зе мљи 4 го ди не, а пре ма жи ти ју, ја вљао се мно ги ма у сну и 
тра жио да му те ло из ва де из гр о ба. То је учи нио Пе тар II и на шао ње го во 
те ло це ло ви то, не рас пад ну то. Ста вио је мо шти у ков чег и по ло жио у Це-
тињ ски ма на стир, где се и да нас на ла зе. У Слу жби Св. Пе тру Це тињ ском 
на ро чи то се ве ли ча ју ње го ве мо шти, ко је „ис це љу ју и од го не бе со ве“ (8,15).

III Кул то ви срп ским цр кве ним по гла ва ри ма

Увре же но сред ње ве ков но ми шље ње да срп ску др жа ву чу ва ју све те 
мо шти, ни је се од но си ло са мо на вла да ре, већ и на цр кве не ве ли ко до стој-
ни ке, ре ђе на све ште на ли ца ни жег ран га.
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1. Св. Са ва, пр ви ар хи е пи скоп срп ски. Раст ко, син Сте фа на Не ма-
ње, ве ли ког жу па на срп ског, ро ђен је у Ра су 1169. го ди не. Још као мла дић 
жу део је за мо на шким жи во том, због че га је од бе гао у Све ту Го ру, где 
се за мо на шио, до био име Са ва и са рет ком рев но шћу про шао цео под-
ви жнич ки устав. У ма на сти ру Ва то пе ду му се по сле не ко ли ко го ди на 
при дру жио отац. За јед нич ки су от ку пи ли ру ше ви не ста рог ма на сти ра  
Хи лан да ра и на њи ма из гра ди ли но ви срп ски ма на стир истог име на, а 
Св. Са ва је по ди гао и мно ге дру ге ма на сти ре, цр кве и шко ле по це лој срп-
ској зе мљи. Пу то вао је у два ма ха у Све ту зе мљу. Ми рио је сво ју бра ћу за-
ва ђе ну око пре сто ла, а ми рио је и Ср бе са њи хо вим су се ди ма, због че га је 
био по што ван и во љен од свих бал кан ских на ро да. У Ни ке ји је 1219. го ди-
не од ви зан тиј ског ца ра и ва се љен ског па три јар ха из деј ство вао не за ви-
сност срп ској цр кви, а он сам је по стао њен пр ви ар хи е пи скоп. На по врат-
ку са дру гог пу то ва ња у Све ту зе мљу упо ко јио се у Тр но ву 1236. го ди не, у 
вре ме вла да ви не бу гар ског ца ра Јо ва на II Асе на. Те ло му је та да шњи срп-
ски краљ Вла ди слав пре нео из Тр но ва у ма на стир Ми ле ше ва, ода кле га је 
Си нан-па ша узео и спа лио на Вра ча ру у Бе о гра ду 27. апри ла (10. ма ја) 1595. 
го ди не. По след њих го ди на 20. ве ка от кри ве но је да је са чу ва на ле ва ру ка 
све ти те ље ва, ко ја се на ла зи ла у ма на сти ру Све те Тро ји це код Пље ва ља, а 
са да се чу ва у ма на сти ру Ми ле ше ва.(15,18)

По сто је две слу жбе Св. Са ви: Ус пе ни ју и Пре но су мо шти ју. У Слу жби 
пре но са мо шти ју на ро чи тио се ис ти че це ло ви тост све ти те ље вих мо шти-
ју. Те о до си је ва Слу жба Св. Са ви на ла зи се у сва три Ср бља ка. Св. Са ва има 
и два жи ти ја: До мен ти ја но во из 1242/3. и Те о до си је во из 1290. го ди не. Са-
др жи на оба жи ти ја је слич на. У њи ма је по себ на па жња по кло ње на чу ди-
ма ко ја је Св. Са ва чи нио за жи во та(8), као што су: ис це ље ње ра сла бље ног 
у Жи чи, под сти цај то че њу ми ра из мо шти ју Св. Си ме о на у Хи лан да ру 
и Сту де ни ци, пр во ис це ље ње бра та Сте фа на Пр во вен ча ног и дру ги пут 
ње го во крат ко трај но вра ћа ње у жи вот из оба мр ло сти, да би га пред смрт 
лич но мо гао за мо на ши ти, што је би ла Сте фа но ва же ља. До мен ти јан ово-
ме до да је да је „Све ти мо гао и мр тве вас кр са ва ти“, али да се то га кло нио 
због сво је скром но сти. По ред ис це ље ња, у оба жи ти ја су опи са на и дру га 
чу да ко ја је Св. Са ва чи нио за жи во та. То су тзв. „чу да над при ро дом“, као 
што је сти ша ва ње бу ре на мо ру при ли ком дру гог све ти те ље вог пу то ва ња 
у Све ту зе мљу, по ја ва гра да усред ле та, из ве дрог не ба, чи ме је при во лео 
угар ског кра ља да скло пи мир са Сте фа ном. И До мен ти јан и Те о до си је 
же ле ли су ти ме да ука жу на све тост Са ви ну још за жи во та, јер је по зна то 
да су та ква чу да чи ни ли са мо ве ли ки све ти те љи, по пут Св. Ни ко ле, а пр-
ви ко ји је сна гом сво је Бо жан ске при ро де чи нио „чу да над при ро дом“ и 
„чу де сна из ле че ња“ био је сам Го спод Исус Хри стос.

По сле упо ко је ња, ка да је краљ Вла ди слав пре нео мо шти Св. Са ве из 
Тр но ва у Ми ле ше во, за пи са но је у жи ти ји ма да су мно ги до ла зи ли на 
пра зан све ти те љев гроб у Тр но ву, где су до но си ли сво је бо ле сни ке и „бла-
го у ха ним пра хом гро ба све то га, као ми ром све по ма зу ју ћи, и мо ли тва ма 
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ње го вим ис це ље ња при ма ли“. Исто та ко, над ње го вим све тим мо шти ма 
у Ми ле ше ви „мно га ис це ље ња бол ни ма од мно гих бо ле сти, ко ји су им са 
ве ром при ла зи ли, де ша ва ла су се“ (33,34).

2. Св. Ар се ни је Сре мац, дру ги ар хи е пи скоп срп ски. Ро дом је из 
Сре ма, пре ма не ким по да ци ма из ме ста Слан ка ме на. Ру ко во ђен сво јим 
узо ром, Св. Са вом, још у мла до сти се за мо на шио у ма на сти ру Жи чи, та-
да шњем се ди шту ар хи е пи ско пи је. Та мо га је при мио Св. Са ва и увр стио 
у Жич ко брат ство. Ви де ћи у ње му рет ке вр ли не, прет ход но га ис ку ша ва-
ју ћи у чвр сти ни ве ре и у по слу ша њу, Св. Са ва га је по ста вио за игу ма на 
жич ке оби те љи. Пред свој дру ги по ла зак за Је ру са лим Са ва је Ар се ни ја 
од ре дио се би за на след ни ка на ар хи е пи скоп ском пре сто лу. 

У вре ме сво га ар хи па стир ства Ар се ни је је по ди гао ма на стир Пећ ку 
Па три јар ши ју и у њој цр кву Све тих Апо сто ла, ко ја је ка сни је по ста ла се-
ди ште ар хи е пи ско пи је. Му дро је упра вљао цр квом око три де сет го ди на, 
а упо ко јио се 28. ок то бра (10. но вем бра) 1266. го ди не и са хра њен је у сво јој 
за ду жби ни. Цр ква га про сла вља на дан ње го ве смр ти. Мо шти су му не ко-
ли ко пу та би ле пре но ше не, а да нас се на ла зе у ма на сти ру Ждре ба о ник у 
Цр ној Го ри.

У Да ни ло вом жи ти ју ар хи е пи ско па Ар се ни ја опи са на су чу да ко ја су 
се по че ла де ша ва ти на ње го вом гро бу не ко ли ко го ди на по сле ње го ве смр-
ти. Ар се ни је се, за пи са но је у жи ти ју, „об ја вио“ јед не но ћи та ко што се у 
цр кви чуо „јак гром“, а гроб ни ца све че ва рас пу кла се и из ње је из ла зио 
„ве о ма уго дан ми рис“. Кад су Ар се ни је ве мо шти из ва ђе не из гро ба и ста-
вље не у ки вот на вид ном ме сту у цр кви, де сио се над ње го вим мо шти ма 
низ чу де сних из ле че ња. Та ко је нпр. је дан мо нах ко ји је имао „жи ви ну у 
гр лу“ оздра вио са мо до ди ром Ар се ни је вих мо шти ју. Из ле чен је и је дан 
глу во не ми мла дић из Сре ма ко ји је имао не ку сто мач ну бо лест, за тим је-
дан по лу де ли грч ки мо нах, јед на же на ко јој је „ру ка ура сла у утро бу“ и 
још мно ги дру ги бо ле сни ци(8,9,15,18,35). 

3. Св. Са ва II, ар хи е пи скоп срп ски. Син је Сте фа на Пр во вен ча ног. 
Пре мо на штва звао се Пре ди слав. Сле де ћи при мер сво га стри ца, као мо-
нах рев но сно се под ви за вао ду го го ди на у ма на сти ру Хи лан да ру. Хо до-
ча стио је у Све ту зе мљу. Из Хи лан да ра је био по ста вљен пр во за епи ско-
па хум ског, а по сле смр ти све ти те ља Ар се ни ја за ар хи е пи ско па срп ског. 
Упо ко јио се 1271. го ди не. Мо шти му ле же у цр кви Све тих Апо сто ла у Пећ-
кој Па три јар ши ји.

Жи ти је му је на пи сао је дан од уче ни ка Да ни ла Ста ри јег, а слу жбу 
ми тро по лит Ми хај ло и штам пао 1861. го ди не у Бе о град ском Ср бља ку. Из-
ме ђу оста лог у слу жби се ис ти че да ње го ве мо шти ис це љу ју, да из њих 
из ла зи ми рис и да се ту до га ђа ју мно га чу да(8,15,18,35). 

4. Јо а ни ки је I, ар хи е пи скоп срп ски. Био је уче ник ар хи е пи ско-
па Са ве Дру гог, са ко јим је пу то вао и у Све ту зе мљу. По том се под ви за-
вао у Све тој Го ри и био иза бран за игу ма на ма на сти ра Хи лан да ра, а ка-
да се вра тио у зе мљу био је игу ман ма на сти ра Сту де ни це. По сле смр ти  
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ар хи е пи ско па Са ве Дру гог и сме не са тро на Да ни ла Дру гог, Јо а ни ки је је 
био иза бран за ар хи е пи ско па срп ског. Бу ду ћи ве о ма одан кра љу Уро шу I, 
по ње го вом свр га ва њу на пу стио је ар хи е пи скоп ски пре сто. Упо ко јио се у  
ме сту Пи ло ту (Хум) 1279. го ди не. Три го ди не по упо ко је њу ње го во не-
тру ле жно те ло кра љи ца Је ле на Ан жуј ска је пре не ла у ма на стир Со по-
ћа не(9).

5. Јев ста ти је, ар хи е пи скоп срп ски. Ро ђен је у Бу ди мљан ској жу пи. 
Као мла дић за мо на шио се у Зе ти, па је пре шао на ви ши под виг у Хи лан-
дар. Вре ме ном је по стао хи лан дар ски игу ман, за тим је иза бран за епи-
ско па зет ског, а по сле из ве сног вре ме на и за ар хи е пи ско па срп ског. Упра-
вљао је Срп ском цр квом од 1279. до 1286. го ди не. Упо ко јио се 4. ја ну а ра 
1286. у Жи чи, где је и са хра њен у гроб ни ци ко ју је за се бе при пре мио(8,15,18). 
Из жи ти ја, ко је је на пи сао Да ни ло Дру ги, са зна је се да су се по сле не ко ли-
ко го ди на на ње го вом гро бу „по че ла ја вља ти чу де са“. Та ко су се је дан пут 
ви де ле све ће ка ко го ре над ње го вим гро бом, дру ги пут су се чу ли гла со ви 
„као да до ла зе од хи ља ду љу ди“, а на ње го вом гро бу из ле чен је и је дан чо-
век „са жи ви ном у но су“. Јед но га да на раз ви ла су се три цве та на су вом и 
хлад ном ка ме ну ње го ве гроб ни це. Ка да је, по сле са ве то ва ња кра ља Ми-
лу ти на са та да шњим ар хи е пи ско пом Ја ко вом, отво рен Јев ста ти јев гроб, 
на ђе но је ње го во те ло пот пу но це ло. По ло же но је у ков чег и ста вље но на 
вид но ме сто. Ка сни је су ње го ве мо шти пре не те у цр кву Све тих Апо сто ла 
у Пе ћи, где су по чи ва ле до 1737. го ди не, ка да су пре не ше не у Цр ну Ре ку. 
Да ља њи хо ва суд би на ни је по зна та(8,9). 

6. Све ти Да ни ло Дру ги, ар хи е пи скоп срп ски. Био је син углед-
них и по бо жних ро ди те ља, па га је као уче ног краљ Ми лу тин узео на свој 
двор. Ме ђу тим, због сво је по бо жно сти и скло но сти ка мо на шком жи во ту 
од бе гао је и за мо на шио се у Кон чул ском ма на сти ру крај Ибра. Ка сни је је 
био ду го го ди шњи игу ман ма на сти ра Хи лан да ра и та мо је пре тр пео мно-
га стра да ња од кр ста ша. Био је епи скоп бањ ски, по том хум ски и нај зад 
ар хи е пи скоп срп ски. До кра ја жи во та стро го се под ви за вао, из ми рио је 
по сва ђа ну бра ћу, кра ље ве Ми лу ти на и Дра гу ти на, за тим Ми лу ти на и 
си на му Сте фа на Де чан ског. Под ње го вим над зо ром зи да ни су ма на сти-
ри Бањ ска и Де ча ни. У пе ћи је са ју жне стра не Све тих Апо сто ла из гра дио 
храм по све ћен Бо го ро ди ци Оди ги три ји и цр кви цу Св. Ни ко ле. Об но вио 
је и са зи дао још мно ге цр кве, а по ка зао се и као ве о ма пло дан пи сац. Ње-
гов Збор ник жи ти ја кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских ве о ма је зна ча јан 
из вор за из у ча ва ње срп ске исто ри је и ха ги о гра фи је. Упо ко јио се у вре ме 
вла да ви не ца ра Ду ша на, 20. де цем бра (2. ја ну а ра) 1338. го ди не (15,18). Жи-
ти је Да ни ла Дру гог на пи сао је је дан од ње го вих уче ни ка и по себ но ис та-
као ка ко је све ти тељ „бо ле сти чо ве чи је ис це љи вао са мо мо ли твом и пре-
кр шта њем ру ку сво јих“, а спо ми ње се и као „ми ро то чац“(8,36). 

Они срп ски ар хи е пи ско пи (Јо а ни ки је I, Да ни ло Пр ви, Ја ков, Јев-
ста ти је Дру ги, Са ва Тре ћи, Ни ко дим) и пр ви срп ски па три јар си (Јо а-
ни ки је, Са ва и Је фрем) из не ма њић ког пе ри о да, ко ји су ка но ни зо ва ни и 
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увр ште ни у књи гу срп ских све ти те ља, овом сту ди јом ни су об у хва ће ни, 
по што се у њи хо вим жи ти ји ма не спо ми њу чу де сна ис це ље ња. 

7. Св. Ва си ли је Остро шки. Ро ђен је у По по вом се лу (Хер це го ви на). 
Као мла дић се за мо на шио у Тре бињ ском ма на сти ру. То ком чи та вог свог 
мо на шког жи во та стро го се под ви за вао. Ка сни је је био иза бран за епи ско-
па за хум ског и хер це го вач ког, ми мо сво је во ље. Као ар хи је реј пр во је бо-
ра вио у ма на сти ру Твр дош, а ка да је Твр дош ра зо рен од Ту ра ка, пре се лио 
се у Острог. Жи вео је 15 го ди на у пе ћин ској ис по сни ци у Гор њем Остро гу, 
а пред ста вио се Го спо ду 1671. го ди не и са хра њен је „ис под во де“(15,18).

Слу жба Св. Ва си ли ју штам па на је у Бе о град ском ср бља ку. У слу жби 
се, из ме ђу оста лог, ка же да је ње го во те ло мно го го ди на би ло под зе мљом, 
да се се дам го ди на по сле смр ти ја вио у сну ка лу ђе ру Ми хај лу и тра жио 
да га се из ва ди из зе мље, што је и учи ње но. Та да је ње го во це ло и не тру-
ле жно те ло по ло же но у ки вот и сме ште но у ма лу цр кву. Мо шти су му не-
ко ли ко пу та пре но ше не из Остро га, у вре ме бор би са Тур ци ма. За тим се 
у слу жби ка же да ње го ве мо шти по ма жу чак и „вар ва ри ма“. Ва си ли је вим 
мо шти ма, ко је да нас ле же у пе ћин ској цр кви Гор њи Острог, до ла зе и хри-
шћа ни и му сли ма ни тра же ћи ис це ље ња и нај те жим бо ле сти ма. Рас про-
тра ње но је ве ро ва ње да овај све тац ле чи по нај ви ше од па да ви це, бе сни ла 
и не плод но сти. Мно ги да ни ма до ла зе пе шке, а не ки сво је бо ле сни ке до-
но се у Острог на ко њи ма у кор па ма. Сма тра се да је за из ле че ње нај ва-
жни ја „ин ку ба ци ја“, па због то га мно ги пре спа ва ју под ки во том или не-
где у бли зи ни све ти те ље вих мо шти ју. Не ки опет ко ри сте за ле че ње во ди-
цу из ње го ве пе ћи не, ис под ко је је Св. Ва си ли је Остро шки био са хра њен. 
Ве ли ки на род ни збор одр жа ва се у Остро гу сва ке го ди не о Ду хо ви ма(8,15).

Уме сто за кључ ка

Ве ра у ис це ли тељ ску моћ хри шћан ских све та ца за сно ва на је на дог-
мат ском уче њу цр кве ко је је про и за шло из опи са Ису со вих чу до твор них 
ис це ле ња и вас кр са ва ња мр твих у сва че ти ри Је ван ђе ља. Ту Бо жан ску 
моћ Исус је пре нео и на сво је уче ни ке, при че му је ис ти цао да ни нај ве-
ће чу до не мо же из ну ди ти ве ру, и да је за успех сва ког из ле че ња нео п-
ход на чвр ста ве ра, не у ис це ли те ља као чу до твор ца, већ у Бож ју по моћ 
ко ја кроз ње га де лу је. По ред апо сто ла по сто ји још низ осо ба ко је су се за 
жи во та ис ти ца ле хри шћан ским вр ли на ма и ко је су та ко ђе има ле, за жи-
во та или по сле смр ти, пре ко сво јих мо шти ју, Бож ји дар да мо гу чи ни ти 
чу де са ми ло ср ђа и оздра вље ња. Њих је цр ква и слу жбе но ка но ни зо ва ла 
и про гла си ла све ци ма. Пре ма ми шље њу ве ћи не цр кве них те о ре ти ча ра 
њи хо ве Све те мо шти има ју моћ пре но си о ца све моћ не Бо жан ске енер ги је 
на оне ко ји им са ве ром, по бо жно шћу и љу ба вљу при ла зе. 

Ка но ни за ци ји њи хо вој прет хо ди пи са ње жи ти ја, слу жби, ака ти ста и 
ка но на, као и сли ка ње ико на но вих све ти те ља. Баш ти пра те ћи еле мен ти 
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све ти тељ ског кул та по слу жи ли су као из вор за ис тра жи ва ње све до чан-
ста ва о ис це ли тељ ској мо ћи, тј. фар ма ко ло шкој сна зи ових све ти те ља.

Ова област на ше ме ди цин ске про шло сти и са да шњо сти не до вољ но 
је ис пи та на. За рад на ис тра жи ва њи ма из обла сти ка нон ске те ур гиј ске 
ме ди ци не нео п ход на је са рад ња ни за струч ња ка: те о ло га, ха ги о гра фа, 
исто ри ча ра, лин гви ста, ар хе о ло га, ан тро по ло га и па ле о па то ло га, не у роп-
си хи ја та ра, ге не ти ча ра, исто ри ча ра ме ди ци не и мно гих дру гих. 

Што се ти че ста ва ме ди ци не пре ма ис це ље њи ма пре ко Све тих мо-
шти ју, он је дво јак. Став ле ка ра вер ни ка увек је бо го цен три чан, док је 
став не ве ру ју ћих ле ка ра ди ја ме трал но раз ли чит. Ме ђу тим, и јед ни и 
дру ги мо ра ју се сло жи ти са чи ње ни цом о сна жном ути ца ју мо ли тве, и 
ве ре у ис це ле ње, на ја ча ње иму но ло шких сна га ко је су је дан од кључ них 
чи ни ла ца у бор би ор га ни зма про тив па то ло шког аген са. Мо жда је то нај-
бо ље ре че но у Је ван ђе љу по Ма те ју, где се ка же: „Ако има те ве ре и не по-
сум ња те, учи ни ће те не са мо оно што се зби са смо квом, не го и пла ни ни 
овој ако ка же те: Диг ни се и ба ци се у мо ре, до го ди ће се“ (Мат.21, 21).
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