Свети Сава
У образовању и медицини

Тропар 3. глас
Пута

који води у живот, био си
наставник, првопрестолник и
учитељ. Чим си дошао,
светитељу Саво, просветио си
своју отаџбину и препородивши
је Духом Светим, засадио си
своју освећену децу као стабла
маслина у духовном рају. Зато
те поштујући као равног
апостолима и светитељима
молимо: Моли Христа Бога да
нам дарује велику милост.



Свети Сава је народни учитељ и
просветитељ, саветодавац и лучоноша
српског духовног бића. Он сублимира све
што је најбоље и најузвишеније у српском
народу. Свети Сава је приказан у Црквеном
песништву као “наставник,
првопрестолник и учитељ, пута који води
у живот”, приказан је као наставник
Православља, као учитељ побожности и
чистоти и као “светилник” васељене који
је, “учењем својим просветио Отаџбину,
препородивши је Духом Светим”. Ово
нарочито наглашавање рада Светог Саве на
народном просвећењу, сматрало се од
најстаријих времена, као његова највећа
заслуга. Тај његов рад и строги монашки
живот, уздигао га је и уврстио у ред
апостола, и дао његовом бићу
јеванђелски карактер. Својим вредним,
преданим и смиреним радом Свети Сава је
помагао сиромашне, прекоревао лење,
срамотио непристојне, кудио лажљиве и
кривоклетнике, па су иза тога произашла
правила моралног понашања која су
једино исправна на путу у вечни живот.

Просветитељски рад Св. Саве и по свом
садржају и по својим циљевима и методама
по много чему је другачији од онога што се
данас подразумева под појмом просвете. У
последње време просвета је сведена на
преношење вештина, прагматичног знања и
конкретно учење. Светосавски тип просвете,
разликује се, не само по томе што придаје
изузетан значај моралном образовању и
обликовању људске личности, него и по
самим основама васпитања уопште, као и по
поимању људске личности и људске
заједнице и њиховог крајњег назначења, а то
је вечно постојање. Циљ образовања није да
неко постане бољи човек, већ да постане
Надчовек односно Богочовек, а то може само
ако се оствари као биће заједнице, коригује
себе, обузда своје хирове и отвори срце за
друге. Очекује се да најпре онај који
подучава буде утврђен у љубави и истини, а
након тога да љубављу подучава и мотивише
и друге да се мењају. Тако је и Сава постао
од испосника радник у народу и за народ, а
да при том никад није запоставио своју
аскезу. Светосавско просветитељско учење,
засновано на темељима Христове науке.

Свети Сава – школска слава
Прва прослава Светог Саве као
школског патрона одржана је 1812. у
Земуну, а химна Светом Сави је
први пут изведена 1839. у Сегедину.
Свети Сава је установљен као
школска слава на предлог Aтанасија
Николића, ректора Лицеја у
Крагујевцу 2. јануара 1840. године,
одлуком Совјета Књажевства
Српског и те године прослављан у
Крагујевцу и Београду и даље
наставља да се слави широм Србије
до 1945. године, када то укида нова
власт. Свети Сава се полако враћа у
школе 1990. године

Хиландарска болница
Стварајући српску

цркву, Сава је стварао и
српску државу и културу. Сматра се
утемељивачем научне медицине и фармације у
Србији, као и првим писцем стручне медицинске
литературе и законодавства у Србији. Путујући
по свету, доносио је лековито биље, записе и
књиге. Захваљујући томе, Срби су се у средњем
веку лечили на савремен начин под утицајем
византијске, француске и италијанске медицине.
Већ тада су постојале медицинске књиге
преведене са латинског језика које су се звале
“лекаруше“. Срби су већ у XII веку познавали
Хипократова и Дисхоридова дела. 1199. заједно
са својим оцем Стефаном Немањом, који се
одрекао престола и замонашио, основао је прву
болницу у Хиландару. Годину дана касније издао
је Хиландарски типик, први црквено-правни
спис, у којем је прописао бригу о болесницима
као једну од дужности хиландарских монаха. По
повратку са Свете Горе 1208. године, отворио је
прву болницу на територији Србије у манастиру
Студеници, по византијским манстирским
узорима. Болница се звала “Свети Дух“. У оквиру
болнице Сава је одвојио одељење за душевне
болеснике од одељења за телесне болеснике.
1215. године издао је Студенички типик, који је
прописао правила опхођења са болесницима.

Хиландарски типик, глава 40: О
БОЛНИЦИ И О БОЛНИЧАРИМА
„ Рекох

напред нешто мало о болесној браћи
нашој. Све је остављено игумановој вољи што
се тиче бриге о њима. Јер треба и о њима више
казати. Заповедамо да се за болне изабере
ћелија која има облик болнице и да се поставе
постеље болнима за лежање и одмор и да им се
нађе болничар да их двори у свему. Ако ли
мојим гресима многи падну у болест, нека им
се дају и два болничара, велика арула, то јест
огњиште од бакра сковано и преносиво, на коме
ће се топити укроп за болне и друго што им је
на утеху, по могућству, за јело и пиће и друге
потребе. А игуман свагда, не ретко, нека долази
у болницу и нека од свег срца посећује братију
и нека доноси свакоме потребно. А братија наша
болесна, нека се, уздајући се у ово, не распусте
тражећи нешто сувишно и што никада нису ни
чули, ни видели ни окусили, већ нека се уздрже
и буду скромни, задовољни само са оним чему
је време и што је могуће манастиру донети, то
да им се донесе. Ако им и служите заповести
ради коју смо заповедили, ипак не
дозвољавамо да извољевају. Мислимо да живе
смерно, као што приличи монасима, да и они
приме награду за трпљење, а то је уздржавање
од похота и туга од болова, да им заступник
буде од Бога ради насладе. Нека вам буде!“

Хиландарски медицински
кодекс 13-16. век



Лечење становништва није препуштано врачарама и
нади да ће њихове бајалице донети излечење.
Третман који је могао да добије српски
средњовековни болесник није се много разликовао
од оног који су добијали пацијенти у другим
деловима Европе, где се увелико школују лекари.
Ово је поткрепљено открићем из 1952. године. Тада
је у манастиру Хиландару Ђорђе Сп. Радојичић
нашао збирку средњовековних списа о медицини.



Хиландарски медицински кодекс нас упознаје са
дијагностиком обољења према променама пулса и
изгледу мокраће, заразним болестима, лековитим
својствима биљака, медицинским препаратима,
поглављима из педијатрије, токсикологије.



Ова збирка медицинских текстова обухватала је
знања античке медицине, поставке Хипократа,
Галена, Аристотела, али и учитеља салернскомонпељеске школе, њихове преписе медицинских
списа средњовековних писаца, као и одломке
оригиналних дела. Научници сматрају да су већину
европских медицинских књига чиниле лекарске
енциклопедије или приручници, махом изводи или
прерађени списи античке и арапске медицине, па
тако не чуди грађа овог медицинског приручника
нађеног у светогорској светињи. Сматра се да су
списе преводили учени лекари, а не монаси, будући
да су користили стручне изразе, а њихова
преводилачка решења указују на то да су добро
познавали материју коју су преводили на
српскијезик.

Студеничка болница
По доношењу моштију Светог Симеона у његову
задужбину, манастир Студеницу, Свети Сава је
основао болницу 1208. или 1209. године, када је
био написан и Студенички типик (1208–1216). То
је била прва болница основана на територији
српске средњовековне државе.
Како на основу Студеничког типика закључујемо,
болница се налазила у оквиру манастирске
целине. Имала је 12 лежајева, чији се број у
случају пораста броја оболелих повећавао као и
број болничара. Лечење су обављали лекари
емпирици, који су своје знање и вештину лечења
преносили својим следбеницима. Тако су се
лекари емпирици, монаси или лекари, поред
лечења, бавили и обучавањем лекарској вештини
оних који су помагали у лечењу и који је
требало да их наследе.
На стручан рад болнице и обучавање будућих
кадрова, значајан допринос дала је писана и
преводилачка делатност Св.Саве који је у
Студеници написао прву биографију Св. Симеона
1208. године, Студенички типик и превео дела
Хипократа, Дискорида, Авицене и других
великана медицине из претходних периода. Тако
је временом у манастиру настала богата
библиотека.
Поред метода традиционалне медицине многи
болесници лечили су се и светим моштима,
молитвом, светим миром и црквеним
реликвијама.

•

•

Према људима са телесним манама према
немоћнима и оболелим од психозе,
епилепсије, или других душевних
болести, се тражило да опхођење буде
беспрекорно, као и њихова нега и чување,
а за оне који то нису поштовали биле су
предвиђене казнене одредбе. За неке од
њих се изгледа предвиђало могуће
излечење, односно да ће за њих време
почети да тече кад се буду „ослободили
муке“ (болести, бесова) те за њих није
важило застаревање законских одредби.
Ментално болесни већ тада су били
одвојени од оних који су били соматски
болесници.
Посебно треба нагласити значај који су по
народном веровању имала чудотворна
исцељења која је учинио Свети Сава, како
ради лечења оболелих, тако ради јачања
вере и духовности српског народа.

