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Дуња Матић VII-2

Свети Сава ( Растко Немањић ) је био најмлађи син
српског великог жупана Стефана Немање,
светогорски монах, јеромонах и архимандрит
Студенице, први архиепископ аутокефалне Српске
архиепископије, дипломата, законодавац,
књижевник и ходочасник. Широко се сматра једном
од најзначајнијих личности српске историје, а
Српска православна црква га слави као свеца.
Његова личност је остварила велики утицај
на средњовековно српско књижевно стваралаштво ,
а његов култ се вековима негује у српском народу.

Растко Немањић је рођен око
1175. године као трећи син
српског великог жупана Стефана
Немање и његове супруге Ане
О Растковом раном животу не зна се
много. Растао је у време великих
спољнополитичких искушења за
државу свога оца и могао се упознати
са неким основним питањима вођења
државе.
Остало је записано да је Растко био
висок и снажан као храст, мудар и
паметан. Имао је дугу, плаву, као зрело
жито косу. Очи модре као бескрајно
небо пред кишу. Није се много
смејао,а увек је био насмејан. Одлазио
је у цркву и редовно се молио.

Растко је једном отишао до цркве и у њој упознао
Светогорског монаха из Руског манастира Пантелејмон.
Тражио је од њега да га поведе на Свету Гору како би се
посветио молитвама. На коњу је са монахом одјахао до Свете
Горе, у жељи да свој живот посвети учењу.

У жељи да врати сина, Стефан Немања је послао војску по
Растка. Но Растко је био мудар. Попео се до цркве на врху
куле и по благослову игумана се замонашио. Дали су му име
Сава. Тужни и претужни војници су се вратили у земљу Србију.
Тако је принц Растко добио монашко име Сава.
Његова најзначајнија писана дела су
,,Житије, спомен на покојног оца
Стефана Немању”,
,,Карејски типик”,
,,Хиландарски типик” као и
,,Законоправило”
Савин књижевни рад је био обиман
и намењен организацији манастира.

Комплекс Студеница је једн од најбогатијих и најлепших манастира
Српске православне цркве. Данас представља највећи духовни и
културни центар српског народа. Манастир је 1190.године осново
Стефан Немања.

По повратку са ходочашћа у Јерусалим, пролазио је кроз Бугарску.
Ту је и преминуо. Након годину дана, мошти Светог Саве су
пренете из Трнова у манастир Милешеву. Мошти Светог Саве су
биле тамо све док их Синан-паша није отео, однео у Београд и
спалио на Врачару 27. априла 1594. године. После ослобођења од
Турака, на Врачару је подигнут храм посвећен Светом Сави, у знак
сећања и захвалности на његов рад за Цркву и народ.
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