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Сажетак

Синаксар Цариградске цркве помиње три пара светих лекара са 
именима Кузман и Дамјан: из Рима, Арабије и Азије. Илустровање 
догађаја везаних за св. Враче y источно хришћанској уметности сразмер-
но је ретко. Највише се поштују Кузман и Дамјан из Азије, браћа близан-
ци, непоткупљиви, безмитни, безсребреници, чија je мајка Теодотија и 
сама постала светитељка. Захваљујући житију са многим појединостима, 
били су посебно поштовани у средњевековној Србији. Фреске сва три 
пара Св. Врача насликане у цркви манастира Дечани (14. век), у припра-
ти, параклису Св. Димитрија и западном травеју наоса. Приказани су 
као Римљани у свечаној одећи, као Арапи са турбанима и нешто скром-
није одевени као Азијати. Сва три пара Светих лекара живописана на 
једном месту представљају јединствено дело.

Манастир Зочиште, код Ораховца у Метохији, посвећен Св. Врачима 
потиче из 11. века у самосталној немањићкој држави. Шиптари су га раз-
орили 1999. а манастирска црква на зочишком врелу обновљена је 2006. 
године.

Житијна икона Св. врача Кузмана и Дамјана, смештена y богати 
дуборезни оквир, несумњиво је једно од најзначајнијих дела y ризници 
манастира Пећке патријаршије. Она је дело сликара Радула, иконописа-
на је 1673/74. године по налогу патријарха Максима. Чуда двојице светих 
исцелитеља исприповедана су y шеснаест композиција. Приказ изле-
чења болесних заузима посебно место. У старој српској уметности цик-
лус ових светитеља није заступљен ни на једном другом споменику. 
Посебно ретка је двострана иконица од трешњевог дрвета, из Меровца 
(16-17 век) која се носила око врата и на којој су приказани свети без-
сребреници.



394

Кључне речи: Свети врачи Кузман (Козма) и Дамјан, Дечани, Рад-
ул, Пећка патријаршија, Зочиште, Меровац

Увод

Свети лекари и заштитници болесника значајно су заступљени у 
хришћанском календару. У систематској подели православних свети-
теља посебно место заузимају свети безсребреници οί άνάργιροι (безмит-
ници). У Христовој поруци апостолима говори се и о лечењу: „Болесне 
исцељујте, губаве чистите, мртве дижите, ђаволе изгоните; за бадава 
сте добили, за бадава и дајите“ (Матеј 10, 8). У Делима апостолским 
наводи се да су и апостоли примили од Христа моћ лечења болесних. У 
средњем веку, нарочито на Истоку, формирала се нова, посебна група 
светих исцелитеља – оних који нису за лечење примали ни новац, нити 
поклоне. Већ сама чињеница да су лечили за бадава подигла их је на 
ниво светаца. 

Лекари – Свети Кузман (Козма) и Дамјан најчувенији су свети „без-
сребреници“.

Као и за већину других светих који су живелим у првим вековима 
нове ере, скоро је немогуће одвојити праву биографију од легенди које 
су о њима настале [1]. Већ у типику цариградске велике цркве, ови све-
титељи се помињу по три пута. У делу ученог богослова архимандрита 
Сергија – „Месецослову истока“ из 1876. наводи се да су три пара светих 
лекара постојала и слављена још пре 10. века [2]. По календару одвојено 
су обележени три пара светих Кузмана и Дамјана, чудотвораца: 1. (14) 
јула славе се римски лекари свети мученици Кузман и Дамјан; 17. (30) 
октобра слави се истоимени пар лекара Арапа, а 1. (14) новембра слави се 
истоимени пар лекара из Азије (свети Врачеви, безсребреници, анарги-
ри Кузман и Дамјан). Три пара се посебно славе и посебно сликају. Тај 
азијски пар захваљујући житију са многим појединостима, био је код нас 
у 16. и 17. веку најзаступљенији [3–5].

Према предању, светитељи су помагали и лечили не тражећи за 
узврат ништа „не ради добитка и богаћења, већ Бога ради“ па су у народу 
познати као свети Безсребреници, бесплатни лекари. За свој труд нису 
тражили никакву награду, само су захтевали од болесника да верују у 
Христа. „Свети Козма и Дамјан, браћа по телу, родом из Азије, сијали су 
добрим делима, па добише од Бога дар исцељења и дароваше здравље и 
душама и телима лечећи сваку слабост и сваку немоћ“, записао је Свети 
владика Николај Велимировић. Св. Врачи су деловали као посредници и 
преносиоци силе која тече из извора живота – Господа Исуса Христа. 
Сматрали су да дар чудесних исцељења, који Господ даје преко њих, 
представља нешто у чему је њихов удео незнатан и у чему немају своје 
заслуге [6].

Најчешће се наводи да су ова браћа (близанци) рођени у области 
Киликија у Малој Азији. Арапски пар је погубљен око 287. године [1] а 
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римски је до смрти каменован 284. године [3]. Култ светих врачева 
настао је после чудотворног оздрављења цара Јустинијана I (527–565), 
што је, како се веровало, било њихово дело. Из Цариграда се култ светих 
лекара пренео до Рима. Најстарија представа Св. Кузмана и Дамјана, 
сачувана на мозаичком фризу куполе солунске цркве Св. Ђорђа потиче 
из око 400. године. У Риму је папа Феликс IV (526–530) посветио 
Библиотеку мира (Bibliotheca Pacis) на Веспазијановом Форуму у базили-
ку Светих Козме и Дамјана. И поред каснијих радова, та црква је остала 
позната по мозаицима из 6. века, који приказују свете лекаре. У западно-
европској уметности илуструје се циклус посвећен Кузману и Дамјану из 
Арабије, а повремено му се прикључују и сцене пара из Азије [1,6,7]. 

Иконографски приказ

Кузман и Дамјан редовно се приказују заједно, мада нису честа тема 
иконописаца и фрескосликара. На иконама најчешће су средовечни, 
краће косе и браде, одевени у дуге хаљине и огртаче. Често су скоро исто-
ветних физиономија чиме се наглашава да су браћа (близанци). У десној 
руци држе спатулу различитог облика, која изгледа као кашичица или 
скалпел или као инструмент непознате намене. Могу да држе вишестру-
ки крст чији је доњи крај у облику скалпела. У левој руци држе свитак, 
лекарску кутијицу или бочицу са лековима. Свитак је најчешће увезан 
канапом. Претпоставља се да су у свитку била исписана знања о 
хришћанској вери и/или о телу и психичком здрављу. Лекарске кутије 
најчешће имају отворен поклопац и у њима су предмети за прегледање 
и/или за лечење болесника [7]. На Радуловој житијној икони Св. Врача у 
Пећкој патријаршији, они држе лекарски инструмент са дугом дршком и 
крајем у виду куке, кутију са преградама за лекове и трбушасту бочицу са 
дугим вратом. Слична посуда приказана је у Милешеви уз лик непозна-
тог светог лекара [8].

Julien [9] наводи да се Свети Врачи, не само у западној уметности, 
најчешће приказују са апотекарском/фармацеутском вазом и са ковче-
жићем – кутијом у којој се налазе лекови. Уз њих се често приказује и 
посуда за посматрање урина – матула. Ређе се сликају шпатула за нано-
шење мелема и лекова меке консистенције, хватаљка (штипаљка) за 
узимање пилула или сувих биљака, аван, хербаријум са збирком осуше-
них биљака, лековито биље и друго. Битан део приказа светих лекара 
садржи и фармацеутску посуду за држање лековитих масти и мелема, 
насликану на различите начине. Најчешће је била израђена од фајанса, 
понекада од дрвета, једноставна, цилиндричног облика, без много укра-
са. Ковчежић са лековима, често приказиван у византијској и источно 
православној уметности, сликан је као затворена кутија или отворен, 
подељеним преградама (2–12) са лековима различитих боја. Тек у 
средњем веку, свети лекари су приказивани како носе различите инстру-
менте или лекове (један носи матулу а други посуду са мелемима или 
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кутију са лековима). Претпоставља се да су често приказивани да Св. 
Козма има обележја лекара а Св. Дамјан хирурга. Касније је Св. Козма 
имао ознаке лекара и хирурга а Св. Дамјан фармацеута. 

Три пара светих лекара

1. Римски пар

Двојица светитеља, Козма и Дамјан били су рођена браћа (или поб-
ратими [2]), родом из Рима, а као деца су у хришћанском духу васпитани. 
Њихова исцелитељска моћ их је учинила чувеним – „И на које год болес-
не људе и стоку полагаху руке своје, ови одмах потпуно оздрављаху“ [3].

Суревњиви лекари их оклеветаше пред римским царем да обраћају 
народ у другу веру и да „чарањем лече“. Римски цар Аурелије Карин 
(Carinus, 283–284) их је оковао и утамничио. Зато „Карину се измени 
лице и врат му се посуврати, те му се лице обрете на плећима и он не 
могаше окренути врат свој, нити му ко могаше помоћи. И тако сеђаше 
Карин на престолу са посувраћеним вратом и лицем“. Свети врачи су 
излечили цара који је прихватио Христа и ослободио их је. Страдали су 
тако што су до смрти каменовани, будући на превару одведени из свога 
дома близу Рима. Њихов некадашњи учитељ, лекар, завидан због њихо-
ве славе и моћи, под изговором да беру лековите биљке, одвео их је на 
планину и тамо погубио камењем 284. године [3] и бацио њихова тела у 
реку. Поред ове биографије описане у Житијама Светих архимандрита 
Јустина Поповића [3], у неким изворима се наводи да је Карин нагло 
ослепео и да су га Св. Врачи исцелили посведочивши Христову моћ [6].

2. Арапски пар

Лекари Козма и Дамјан, два брата/побратима из старе Арабије 
имали су пристојну зараду лечећи људе. Рођени у Арабији, живели су у 
Егеу, малом месту на обали Александрете, између Турске и Сирије. 
Завршили су студије медицине у Антиохији. Када су примили веру 
Христову, почели су да бесплатно лече болеснике, ... „и то не неким тра-
вама или другим куваним лековима, него силом Христовом: јер прохо-
дећи градове и села, они Христа проповедаху и именом Његовим све 
болеснике исцељиваху“ [3]. Браћа су без надокнаде лечила људе у 
Арабији и Сирији.

У доба римских царева Диоклецијана и Максимилијана, прогони-
теља хришћана, лекари Козма и Дамјан били су доведени у град Егеа 
(Egaea) у Киликији, гувернеру Лисију (Lysias). Њихова непоколебљива и 
снажна вера избавила их је страдања после бацања у море и у ватру, 
каменовања и гађања стрелама. На крају су били посечени мачем, обез-
глављени и сахрањени са три погубљена Хришћанина (око 287). Њихова 
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тела пренета су у Cyrrhus на северу Сирије и сахрањена су на месту где су 
стари Грци подигли храм посвећен богу Асклепију, и где су свештеници 
лечили болеснике инкубацијом или спавањем у храму. После сахране 
Козме и Дамјана, болесни су долазили да спавају у близини њиховог 
гроба [10]. И архимандрит Јустин описује да су и после смрти чинили 
многа чудеса, јављајући се болесницима и исцељујући их [3]. Други изво-
ри наводе да су Anthimus, Leontius и Euprepius, њихова млађа браћа, 
нераздвојна од њих током живота, мученички погубљена са њима [6].

Фра Анђелико, ренесансни сликар (Јован од Фијесоле 1395–1455, беа-
тификован 1982) је приказао циклус фресака Страдања светих Козме и 
Дамјана у Доминиканском манастиру Св. Марка у Фиренци (око 1438–
1443). Они су били посебно слављени у овом граду од стране породице 
Медичи.

3. Азијски пар

Ова браћа по телу рођена су у Малој Азији (или Месопотамији, 
према неким изворима)1. Мајка Теодотија била је хришћанка и синове 
је васпитала у снажној Христовој вери.

„А кад Козма и Дамјан достигоше зрео узраст и утврдише се у 
беспрекорном живљењу по закону Господњем, они постадоше као два 
светилника на земљи, сијајући добрим делима. И добише они од Бога 
дар исцељивања, и даваху здравље и душама и телима, лечећи све боле-
сти, и исцељујући сваку слабост и сваку немоћ по људима, и изгонећи 
зле духове. И они указиваху помоћ не само људима него и стоци, и ни од 
кога ништа не примаху за то: јер све то чињаху не ради добитка, не ради 
богаћења златом и сребром, него ради Бога, желећи да љубав своју према 
Њему изразе љубављу према ближњему. Због тога их верни и назваше 
бесплатним лекарима и безсребрницима“ [3].

Бројна чудесна исцељења везују се за овај пар Св. Врача. Исцелили 
су жену Паладију, која је много година боловала од неке непознате боле-
сти због које је постала непокретна и била је већ на умору. Многи лекари 
су одбијали да је даље лече сматрајући је случајем без наде за излечење. 
Захвална због оздрављења, дала је Св. Дамјану три јајета заклињући га у 
име Свете Тројице да их прими. Кузман се наљутио на Дамјана пошто је 
сматрао да је тиме нарушена заповест Господња и примљена је од жене 
награда за исцељење, па је завештао да га после смрти не сахране крај 
брата Дамјана. Чудо у коме је камила коју су браћа раније излечила од 
беснила, проговорила људским гласом, и оправдала Св. Кузмана када је 
умро, сведочи о јављању Божјег промисла на спасење људи [3,6] па су 
браћа сахрањена заједно.

1   Поједини извори описују да су ова браћа, близанци, свети лекари, рођени у Киликији 
(Cilicia) која је део данашње Турске. Они су лечили људе у морској луци Ayas, Adana, а 
затим у римској провинцији Сирији.
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Човеку који је на њиви заспао, змија је на уста ушла у стомак. Током 
ноћи имао је јаке болове, али су га исцелили свети лекари, које је позвао 
у помоћ. Када је исцрпљен боловима заспао, змија је истим путем изаш-
ла из његовог тела и ослободила га мука. 

Свети безсребреници су слављени и као заштитници свете тајне 
брака. Они су спасили из ђавоље мреже жену човека Малха, који је отпу-
товао, поверивши своју супругу моћима светих Врача у цркви у Фереману. 

Већ у петом столећу, браћи су биле посвећене многе цркве, а бројни 
ходочасници посећивали су њихов гроб у месту Фереман у Месопотамији. 
Касније су њихове мошти пренете у Амид. Овај пар светих лекара ретко 
се приказује уз мајку, Св. Теодотију. На фресци у цркви на Синајској гори, 
мајка стоји између синова, који у рукама држе медицинске бочице и 
хируршке сонде. У близини је насликан и свети лекар Пантелејмон. У 
цркви у Кападокији, она држи крст док синови носе књиге и медицинске 
инструменте. Уз азијски пар приказана је њихова мајка Св. Теодотија, и 
на фресци из цркве у Епископију, која се чува у Византијском музеју у 
Атини, што их у потпуности одваја од друга два пара светих лекара, пре-
тпостављено насликана у истом живопису [11]. 

Свети лекари и „прва трансплантација ноге“

Чудесно исцељење болесног коме су Св. Кузман и Дамјан „изврши-
ли трансплантацију ноге“ привлачи посебну пажњу. Главни извор за ову 
причу је Legenda Aurea, чији је аутор Jacopo da Varagine и представља 
збирку фантастичних хагиографија, вероватно састављену око 1260. и 
која је убрзо постала веома чувена [10]. Једну од верзија те транспланта-
ције насликао је анонимни фирентински мајстор, аутор фресака у капе-
ли Ринучини (Rinuccini), у цркви Santa Croce. Ова слика настала је око 
1370. год, показује редослед догађаја: проналазак свежег леша неког 
Арапина (Етиопљанина), одсечену црну ногу која је накалемљена болес-
ном црквењаку (белог тела) и болесну белу ногу која је стављена у 
Арапинов гроб. Нарочито је жива сцена која показује срећни завршетак: 
црквењак са црном ногом захваљује се склопљених руку светим лекари-
ма, а они задовољно посматрају исход необичне операције [1,10,11].

Чувар цркве св. Феликса у Риму имао је болесну ногу захваћену 
раком (гангреном). Здрава нога узета је од умрлог Етиопљанина, 
сахрањеног на гробљу Saint-Pierre-aux-Liens (St. Peter ad Vincula) и њоме 
је замењена болесна нога. Трансплантација је успела и чувар је оздравио. 
Нога је остала црна, али покретна [1]. У неким приказима се наводи 
болесни ђакон Јустинијан уместо црквењака. Он је радио у Базилици Св. 
Козме и Дамјана у Риму и због болесне ноге био је на самрти. Обратио 
се молитвама светим лекарима и заспао је у цркви. Сањао је трансплан-
тацију на већ описани начин и молитва му је услишена док је спавао [10].

Према грчкој верзији чудо се десило не за живота светих лекара, већ 
касније када су Св. Врачи посредовали чуду. Чудесно исцељење, на опи-
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сани начин, десило се у сну оболелог са десном ногом коју је почела да 
захвата гангрена после повреде (уласка комадића дрвеног ивера у ногу) 
[12]. Веома интересантна је каталонска, реалистичнија верзија по којој 
није извршена замена ноге већ су Св. Врачи, док је болесник спавао, 
узели део очуваног мишића са бедра ноге умрлог Мавра и њиме су затво-
рили дефект ноге оболелог, настао после разарања ткива захваћеног 
раком [12,13]. Miquel Nadal, готички сликар из 15. века је у периоду од 
1454–1455. насликао ово чудо у базилици Св. Козме и Дамјана у катедрали 
у Барселони. Притом је променио боју пресађене ноге у белу [10].

Часопис Spectrum чији издавач је фармацеутска компанија Pfizer 
покренуо је истраживање после којег је установљено да постоје више од 
1500 уметничких дела и црквених икона које приказују овај догађај [1,14]. 
Међутим, ово „чудо“ се не помиње у књигама светих Православне Цркве. 
Наводи се да је оно настало после раскола, у западном делу цркве. Ова 
сцена је у Грчкој приказана у две цркве, у граду Верији (Св Анаргири 
Веријас), и у цркви посвећеној светим лекарима у Солуну. Фреску „чуда 
црне ноге“ у цркви Светих Бесребреника у Верији насликао је Ставрос 
Госпондинис (Σταύρος Γκοσπονδίνης) 2001 године. У нашем сликарству 
није сачувана илустрација тог чуда. Грчки хирург В. Кекис је написао 
критички чланак о том догађају у коме наводи да се свети Козма и Дамјан 
из Рима погрешно представљају као хирурзи који су извели трансплан-
тацију ноге узете са тела Етиољанина, пресадивши је на тело чувара 
Цркве који је имао рак на стопалу.

У старим рукописима се наводи да „чувар је сањао како га Свети 
Козма и Дамјан оперишу. После буђења чувар је испричао свој сан и 
изјавио да је здрав. Тако је дошло до закључка да је овај догађај ,чудо‘ 
светог Козме и Дамјана из Рима“. 

Ово „чудо“ није описано у књизи светих Православне Цркве 
[3,14,15]. Тај податак побуђује сумњу у истинитост догађаја тако да се 
може претпоставити „да је измишљен у потпуности“ [14,15]. Грчки ауто-
ри закључују да свети Козма и Дамјан нису извели хируршки захват над 
чуваром Цркве и да је потребна уздржаност научника и теолога у комен-
тарисању овог догађаја. Не би требало приказивати свете Кузмана и 
Дамјана као извршиоце оперативног захвата, односно поред хируршког 
стола као лекаре који су извели прву трансплантацију пре више стотина 
године „јер то није истина“ [14,15].

�r Jean-Michel �ubernard и сарадници, хирурзи, у Лиону 1999. извр-
шили су прву трансплантацију екстремитета [10]. Они су пресадили 
десну подлактицу и шаку даваоца који је био у клиничкој смрти на тело 
човека из Новог Зеланда, Clinta Hallama. Током 2001. трансплантат се 
показао неуспешним, зато што је болесник описао нову руку као „мрску 
и измењену“ и затражио да му се уклони јер је није осећао „као део свога 
тела“ [16].
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Свети лекари у манастиру Дечани

Распоред појединачних фигура у наосу и параклисима дечанске 
цркве и њихова иконографска решења одговарају принципима поштова-
ним у православном свету. У складу са менолозима и другим хагиограф-
ским изворима, који помињу већи број истоимених светитеља, дечански 
сликари су у истој цркви у Дечанима у 14. веку насликали сва три пара 
светих Козме и Дамјана (малоазијски, римски и арабљански), а да при 
том нису уз њихова имена исписивали допунске епитете. С обзиром да 
се славе у различите календарске датуме (1. јула; 17. октобра; 1. новембра 
по старом, односно, 14. јула; 30. октобра; 14. новембра по новом календа-
ру) насликани су на различитим местима у складу са критеријумима за 
распоред фигура мученика [4]. Одећа код већине насликаних светитеља 
је иста. То су дуге хаљине, украшене извезеним оковратницима, огртачи 
причвршћени копчом на грудима или омотани у виду хламида. Свети 
врачи су насликани у доњем првом појасу као Римљани у свечаној одећи, 
у првом појасу као Арапи са турбанима а у горњим нешто скромније 
одевени као Азијати [17].

На западном пилистру северног зида, у простору северног брода – 
параклиса Св. Димитрија насликани су свети врачи Козма и Дамјан са 
лекарским прибором у рукама. Скоро је извесно да се ради о азијском 
пару лекара, јер двојица врача у овом параклису немају мученичке крсто-
ве у рукама [4], а једино азијски пар светих лекара нису завршили муче-
ничком смрћу [1,3,7]. Трећи, веома поштован лекар, Св. Пантелејмон, 
насликан је наспрам Козме и Дамјана, на северној страни. Већ од 10. века 
ова три лекара често сликана су заједно.

На ширем делу северне стране северозападног ступца насликани су 
свети Козма и Дамјан Арабљани. Лаку идентификацију порекла свети-
теља обезбеђују арапски турбани насликани на њиховим главама. 
Насупрот њих на јужној страни крајњег северозападног ступца у првом 
појасу насликан је Римски пар свечано одевених светих лекара који су 
страдали од руку завидљивог учитеља [3,4]. Посебан је стандардизовани 
тип физиономије: то су средовечни људи са брковима и брадом, при-
мењен и на римски и на арапски пар. Као ознаку мучеништва они имају 
мали крст у десној руци.

На западном зиду северног брода у III зони, насликана је илустра-
ција за 1. јули. Приказано је мучеништво два млада светитеља. Зидна 
површина је доста оштећена, фигура џелата је уништена, једино се рас-
познају контуре двојице повијених мученика. Претпостављена је то 
сцена каменовања светих лекара, слично приказима у Старом Нагоричину 
и Грачаници [17]. 

Житијна икона Св. Врача у Пећкој патријаршији

Најлепшу српску икону Св. Кузмана и Дамјана са 16 сцена њихових 
чуда насликао је мајстор Радул, један од најплоднијих српских сликара 17. 



401

века. Икона (98,5 х 85,5 х 4 см.) насликана је године 1673/4 са богато 
позлаћеним дуборезним оквиром и очувала се скоро нетакнута у ризници 
патријаршије у Пећи. Дело сликара Радула, изведено је по налогу патријар-
ха Максима, средствима његовог сестрића јеромонаха Висариона [8]. 
Икона је посвећена браћи из Азије и представља најопсежнији сачуван 
циклус посвећен Светим Врачима у источно хришћанском сликарству. У 
старој српској уметности циклус ових светитеља није заступљен ни на јед-
ном другом споменику [8]. Патријарх Максим је више година пре смрти био 
парализован после понављаних апоплектичних инсулта, па је управу над 
црквом препустио Арсенију III Чарнојевићу. Претпоставља се да је његова 
тешка болест утицала на настанак иконе у чију се исцелитељску моћ уздао. 

На средишњем пољу иконе насликане су стојеће фигуре светих 
врача. У врху иконе је Деизис. Чуда двојице исцелитеља приказана су у 
16 сцена, распоређених око централног поља и одвојена су црвеним тра-
кама. Испод Деизиса насликане су сцене исцељења слепог, хромог, исте-
ривање злих духова из болесних и подизање самртнице са одра. Радул је 
изоставио сцене које се односе на рођење, школовање и добијање моћи 
излечења светих лекара. Започео је циклус чудотворним исцељењем 
болесних. Св. Кузман и Дамјан испуњавају Христову поруку апостолима 
(„Болесне исцељујте, губаве чистите, мртве дижите, демоне изгоните“ 
Матеј 10, 8). Слично обрасцу приказа Христових чудотворних исцељења 
[5,18], Радул је приказао са леве стране пар светих лекара који лече бла-
гословом а са десне се налазе болесни, немоћни и поседнути који се 
обраћају за помоћ.

Посебно су приказане сцене на којима Св. Врачи благословом и 
додиром лече болесницу Паладију, Дамјан прима три јајета од Паладије, а 
затим се Господ јавља уснулом Кузману и оправдава Дамјана. У складу са 
текстом хагиографије, следе сцене на којима Дамјан исцељује побеснелу 
камилу и исцељена камила се обраћа људским гласом над Дамјановим 
телом. Следеће су три сцене које приказују: човека у кога је ушла змија док 
је спавао, када се вратио кући пао је у постељу мучен боловима (приказано 
само на пећкој икони) и свети лекари које је болесник позвао, спашавају 
га од те змије, која после благослова оболелог, напушта његово тело. У 
четири завршне сцене налази се прича о Малховој жени коју искушава 
ђаво и коју спасавају Св. Врачи и воде је у храм [8]. 

Ретки су прикази исцељења глуве и слепе жене и блуднице (музеј у 
Вологди, 14-15. век) и човека оболелог од водене болести (Св. Пантелејмон, 
Света Гора).

Приликом сликања људи, Радул је настојао да спољашњи изглед 
усклади са карактерним особинама појединих ликова. Светитељи и 
њихови следбеници су претежно племенитих црта лица. Носиоци нега-
тивних одлика (ђаво који искушава Малхову жену, човек опседнут демо-
нима и др.) насликани су као ружни и са извесним карикатуралним 
обележјима. Радулова житијна икона има значајне уметничке квалитете 
и захваљујући снази његовог талента представља једно од најлепших 
остварења српског иконописа. Уз житијну икону Св. Луке у манастиру 
Морача, представља и најзначајније мајсторово остварење [8]. 
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Манастир Зочиште

Налази се у близини Ораховца на Косову и Метохији. У повељи 
Стефана Дечанског, којом 1327. године дарује Хиландару имања и 
одређује међе, помиње се црква Св. Врача у Зочишту. По народном пре-
дању, црква је „300 година старија од Дечана“. У подножју брежуљка ниже 
цркве је природни извор Врело, чија вода се у народу сматра лековитом 
„за очи“ (назив манастира). 

Црква Св. Врача безсребреника Кузмана и Дамјана је мала и једно-
бродна, са нешто широм припратом од наоса. Ктитор манастира је непо-
знат. У цркви до њеног скорашњег вандалског рушења од стране 
Шиптара, биле су очуване фреске, укључујући и дугу сводну траку са 
попрсијима пророка (карактеристично за монументално сликарство 
12–14. века), веома вредне иконе, књиге и сасуде. Посебно су истицане 
лепе царске двери [19].

Зочишки минеј из 15. века изгорео је 6. априла 1941. године у 
Народној библиотеци у Београду у бомбардовању [19]. Манастир је 
опљачкан 1999. године и после доласка немачких снага КФОР, при-
падници тзв. Ослободилачке војске Косова (ОВК) су га минирали и 
потпуно разорили. Братство се склонило у манастир Црна Река и у 
Зочиште се вратило 2004. године. Крајем 2006. године радови на обнови 
цркве су били приведени крају. За градњу је коришћен камен од поруше-
не старе цркве, а нова црква је по облику скоро идентична предходној. 
Дан уочи освештања, у Зочиште је после девет година, из манастира 
Сопоћани, под драматичним околностима (покушај крађе моштију) 
враћен део чудотворних моштију светих Козме и Дамјана. Чудотворна 
икона Светих Врача Козме и Дамјана, такође, је приликом разарања 
манастира Зочишта, претрпела велика оштећења. Пронађена је препо-
ловљена, у рушевинама манастира, међу циглама и камењем. Икона је 
рестаурисана и поново је враћена у манастир Зочиште. Први пут по рес-
таурацији, икона је била изложена верницима у храму Светог Саве 23. и 
24. октобра 2010. године. 

Икона из Меровца

Мала двострана икона од дрвета, нађена поред гробљa у селу 
Меровцу приликом орања њиве, чува се од 1994. године у Народном 
музеју Топлице у Прокупљу. Ова икона, величине 5 х 5,7 х 1,2 см, урађена 
је од трешњиног дрвета са обе стране и намењена је за ношење око врата. 
На обе стране представљени су свети Врачи, Кузман и Дамјан са обе-
лежјима лекарске професије (скалпел, свитак, кутијица са лековима, 
медицински инструмент) [20]. По народном веровању, свети Врачи су 
тежак празник јер су Кузман и Дамјан били непоткупљиви и безмитни.

Двојна икона пронађена у Меровцу припада групи иконица од 
дрвета ношених око врата, које су у 16. и 17. веку, у манастирским ради-
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оницама, израђивали домаћи дуборесци. Најчешће је узимано крушко-
во, вишњево или трешњево дрво. Претпоставља се да је ова икона на 
којој су приказани Свети Врачи настала у то време (16-17. век) у цркви Св. 
Ђорђа, метоху манастира Наупаре, у подножју Јастрепца [20].

***
Свете Враче, безсребренике Кузмана, Дамјана, Пантелејмона и 

Јермолаја, Георгије Митрофановић је редовно представљао у храмовима 
које је осликавао. Поклањао им је посебну пажњу дајући им посебно 
место у живопису, често непосредно испод јеванђелиста (црква у 
Добрићеву, Крупи на пример). Представљани су са лекарским кутијама 
и пинцетама у рукама. Често су приказивани са трокраким зрацима који 
излазе из светлосног сегмента, сличне онима уз портрете јеванђелиста. 
Тиме је сликар желео да нагласи значај ових светитеља, дајући им извес-
на иконографска обележја четворице апостола, јеванђелиста. Кузман и 
Дамјан су сматрани за светитеље „брзопомоћнике“, који су као лекари 
призивани у помоћ, у време тешког робовања под Турцима, разних 
пошасти, куге и глади [21].
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