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Ктиторска делатност Светог Саве обухвата његов рад на обнови и подизању
бројних цркава, манастира и других верских објеката у Србији, на Светој гори, у
Солуну и Палестини. Своју ктиторску делатност Сава је започео у Ватопеду где је
даривао овај грчки манастир у ком је боравио. Затим је заједно са оцем, монахом
Симеоном (рашки жупан Стефан Немања), подигао манастир Хиландар на Светој
гори. Поред ова два манастира Сава и Симеон су богато даровали и бројне друге
светогорске манастире, пре свих Ивирон, Велику Лавру и Кареју. По броју подигнутих
објеката Савина ктиторска делатност је доживела врхунац након што је
издејствовао аутокефалност Српске цркве и током рада на њеном организовању.
Такође, током своја два ходочашћа, постао је ктитор неколико цркава и манастира
у Светој земљи. У Савиној ктиторској делатности изузетно место заузимају
манастири Хиладар и Жича, како због њиховог каснијег значаја тако и због чињенице
да је он ове манастире из основе подигао, односно створио.

Као ктитор и значајан црквени великодостојник Сава је имао прилику да значајно
утиче на развој српске средњовековне уметности, пре свега у области архитектуре
и црквеног сликарства. Савина ктиторска делатност била је двоструко мотивисана:
са једне стране, њени покретачи су несумњиво искрени верски занос и оданост
православљу а са друге стране политички циљеви међу њима пре свега јачање
положаја српске аутокефалне црквe.



ВАТОПЕД
 Своју градитељску делатост Сава је започео у

Ватопеду. Још пре него што му се придружио
отац, монах Симеон, он је у Ватопеду изградио
три параклиса. Први, који се налазио иза главне
манастирске цркве, посветио је рођењу
Богородице, други Светом Јовану Златоустом и
трећи преображењу Спасовом који је подигао у
великом пиргу. Поред тога обезбедио је неопходне
оловне плоче за покривање главне манастирске
цркве. Захваљујући овим прилозима Сава је добио
ктиторска права у овом манастиру.

 Након Симеоновог доласка у манастир, Сава је
заједно са њим дао још неколико значајних прилога
Ватопеду, тако да је стварно ктиторско право
припадало обојици. Својим прилозима, Сава је
подигао монашке келије у Ватопеду и обновио је
Цркву Светог Симеона Богопримца у Просфори
која је била у власништву Ватопеда.

 Иако су највише прилога дали за манастир у коме
су боравили, Сава и Симеон су бринули и о
неколико других светогорских светилишта.
Приликом обиласка светогорских манастира они
су постали ктитори Ивирона, Велике Лавре и
цркве у Кареји. Њихови поклони су се састојали од
злата, али и драгоцених богослужбених предмета.



ХИЛАНДАР И КАРЕЈСКА КЕЛИЈА

 Неколико месеци након што се Савин отац, Стефан Немања,
сад већ монах Симеон, прикључио сину, заједнички су отпочели
посао на оснивању српског манастира на Светој гори. Да би
извели овакав подухват Сава и Симеон су прво морали да добију
одобрење надлежних власти — светогорског протата и
византијског цара. Приликом обиласка Свете горе запазили су
опустели грчки манастир Хеландарион (Хиландар на српском) и
одлучили су да га обнове. У почетку су планирали да манастир
буде подложан Ватопеду и Сава је са том идејом крајем 1197.
отпутовао у Цариград да тражи одобрење од византисјког цара
Алексија III Анђела. Сава је успешно обавио ову дипломатску
мисију и цар је специјалним докуметном изузео Хеландарион и
његову околину из јурисдикције светогорског протоса и ставио
га под власт игумана Ватопеда. На основу ове цареве наредбе
епископ Јерисе је, у присуству царског чиновника Лава
Папагомена, предао Симеону и Сави грчки Хиладар да би га они
обновили властитим средствима и под руководсковом
ватопедског игумана Теостирикита. Убрзо је избио сукоб
између Ватопеда и светогорске управе, јер је светогорска
управа сматрала да ће Ватопед исувише ојачати и да ће се
уздићи изнад осталих манастира ако буде имао управу над
Хиландаром. Након преговора између српских монаха и прота
Герасима са саветом игумана (изузимајући ватопедског),
Светогорци су одобрили Сави и Симеону да себи изаберу
манастир који желе. Симеон је, током другог обиласка Свете
горе, потврдио избор Хиландара чија је обнова већ била у току.
Јуна 1198. цар Алексије III издао је нови документ, хрисовуљу,
којим су Хиландар и светилишта у околини (такозвана Милеја)
дошла под управу српских монаха.

 Податак да су Сава и Симеон поставили првог игумана говори о
њиховом изузетном угледу. Право постављања игумана црква је
одобравала само изузетно заслужним ктиторима, те се ова
привилегија поред осталих наводила у типику манастира.

 После Симеонове смрти 13. фебруара 1199. године, Сава је
наставио са проширењем Хиландара.

 Након обнављања и организовања манастира Хиландара, Сава
је постао ктитор још једне монашке установе — Карејске келије
(ћелије) коју је посветио Светом Сави Освећеном. Организована
је тако да је била довољна за издржавања двојице или тројице
монаха. За Карејску келију Сава је саставио и типик чији
најважнији део чине одредбе које се односе на обезбеђивање
самосталности келије. Сава ју је овим одредбама изузео испод
власти светогорског прота и хиландарског игумана али је
истовремено обавезао Хиландар да материјално помаже келију,
као да и из свог братства бира погодне личности за боравак у
келији.



КАРАКАЛА, КСИРОПОТАМ И ФИЛОТЕЈ

Током 1199. Сава је постао ктитор још три
светогорска манастира: Каракале,
Ксиропотама и Филотеја. Разбојнички напади
током друге половине 12. века нанели су
велику штету овим манастирима. Вероватно
је први на удару био манастир Каракала, где
су разбојници заробили игумана са братством
манастира и опљачкали све манастирске
драгоцености. Монаси Велике Лавре су
откупили монахе Каракале, али су потом
претворили овај манастир у сопствени
метох. Братство манастира се потом
обратило Сави за помоћ који је откупио
манастир од Велике Лавре и снабдео га свим
неопходним потрепштинама.

Савина делатност у Ксиропотаму је посебно
значајна, где је подигао цркву Светих
Четрдесет Мученика и наручио
израду живописа.

Манастир Филотеј подигнут је почетком 11.
века, али је временом опустео и од 1169. губи
му се сваки траг у изворима. Сава је помогао
обнову манастира чиме је постао његов
ктитор.



ЦАРИГРАД И СОЛУН
У Солуну је Сава дао велики прилог
манастиру Богородице Евергетиде.
Приложио је бројне драгоцености и
наложио је да се изврше и одређени
грађевински радови на манастирској
цркви.

По повратку са другог ходочашћа у Свету
земљу приликом боравка у Цариграду Сава
је предузео грађевинске радове на цркви
Светог Андрије која је била метох
манастира Богородице Евергетиде.

У важном центру православног монаштва,
Солуну, Сава је био ктитор манастира
Филокала у коме је боравио током својих
посета Солуну.



СРБИЈА
Ктиторска делатност Саве Немањића у Србији
била је изузетно обимна и трајала је непрекидно од
његовог повратка у земљу 1206. године па све до
одласка 1216/17., а настављена је после његовог
повратка у зиму 1219/20. године.

По повратку у Србију са моштима Светог Симеона,
Сава је организовао завршне радове на манастиру
Студеници и поред оца и старије браће сматран је
за ктитора Студенице. Као један од ктитора он је
написао и типик за овај манастир. У народној
традицији укорењено је мишљење да је Сава био
ктитор такозваних Савиних испосница у околини
Студенице.

По завршетку Студенице наредни значајан Савин
подухват који је извео заједнички са својим братом,
великим жупаном Стефаном, било је подизање Дома
Спасовог, односно манастира Жиче који је постао
прво седиште архиепископије. Завршни радови као и
израда живописа објављени су тек након Савиног
повратка из Никеје где је постао архиепископ.

Савини биографи напомињу да је Сава у Србији
подигао већи број нових цркава и обновио доста
постојећих, што је свакако био део његовог рада на
организовању аутокефалне српске архиепископије.
Неке од ових цркава сигурно су постале центри
формираних епископија 1220. године.

По повратку са првог ходочашћа између 1230. и 1234.
године, Сава је отпочео радове на изградњи цркве
Светих апостола у Пећи. Последњи значајан храм у
Србији који носи печат Савине делатности је
манастир Милешева чији је главни ктитор био
српски краљ и Савин братанац Владислав.



ПАЛЕСТИНА

Први Савин боравак у Светој земљи датује се у 1229. годину
и његов циљ је био да посетама источним патријаршијама и
заједничким службама уздигне и осигура положај Српске
цркве. У оквиру те своје делатности Сава је тамо створио и
властити манастир као уточиште будућим српским
ходочасницима. Сава је даље морао да уложи сву своју
диплматску вештину како би омогућио опстанак овог
манастира који је био веома далеко од Србије и на попришту
борби између хришћана и муслимана. Дајући велики прилог у
злату, Сава је прво постао члан братства Лавре Светог
Саве Освећеног (Јерусалимског) да би затим повратио овом
манастиру два метоха: Цркву Светог Ђорђа у Акри откупио
је од Латина и предао Лаври, а на другом, који се налазио на
брду Сиону у Јерусалиму, подигао је свој манастир. У овом
манастиру Сава је подигао цркву коју је посветио Светом
Јовану Богослову.

За време боравка у Палестини 1229. године Сава је дао
значајан прилог ивирском (грузијском) манастиру у близини
Сиона. Ту је стекао ктиторско право на помињање. Исто
право стекао је у још неколико палестинских цркава: у
витлејемској цркви посвећеној Христовом рођењу, Лазаревој
цркви недалеко од Јерусалима у Витинији и такозваној
Испосници Господњој. Током свој другог путовања на Блиски
исток право на помињање стекао је и у александријској цркви.
Доментијан помиње да Сава давао мање прилоге у многим
другим црквама у којима није стекао право на помињање
(Црква Светог Захарије у околини Јерусалима, Богородичина
црква у Назарету, све јерусалимске цркве, поједине цркве у
Антиохији и Јордану).
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