СВЕТИ САВА

Свети Сава (око 1175—14. јануар 1236)
Свети Сава је био први српски архиепископ,
светитељ и просветитељ.
Он је најмлађи син великог жупана Стефана
Немање.
На рођењу добио је име Растко.

Лоза Немањића

Стефан Немања-Симеон

Од малих ногу Растко је показивао
љубав према књизи и Богу. Читао је
житија многих светитеља али највише
је показао заинтересованост за житије
светог Ћирила, просветитеља Словена.
Растко је од монаха чуо како постоји
иза Солуна свето место које се зове
„Света Гора”, где у великом броју живе
монаси, који су „оставили свет,
отказали се од свега телесног и
материјалног и посветили се Богу,
посту и молитви”.
Са 17 година побегао је од куће на
Свету Гору и упркос противљењу
родитеља замонашио се и узео
монашко име Сава.

Ћирило и Методије

Света Гора

Са оцем Стефаном (монашко име Симеон) основао је Хиландар први и једини српски
манастир на Светој Гори.
Устоличењем Светог Саве за архиепископа 1219. године утемељена је самостална
Српска православна црква.
Да би образовао свештенство, Свети Сава је преводио црквене списе.
Свети Сава је утемељивач образовања и зачетник српске средњевековне
књижевности.

Хиландар

Свети Сава и Свети Симеон

Писана дела Светог Саве су почетак књижевности код Срба, па се он сматра
оснивачем српске средњевековне књижевности. Писао је црквена правила-типици,
преводе, биографије (житија), литургијску поезију, повеље и писма. Преводио је
Хипократа и Галена, прикупљао средњевековне медицинске записе, од којих је
настао Хиландарски медицински кодекс.
Међу најзначајнијим делима су:„Карејски типик”, „Хиландарски типик” , „Студенички
типик”, „ Житије Светог Симеона”, „Служба Светом Симеону”, „Номоканон” или
„Законоправило” и многа друга.

Хиландарски типик

Студенички типик

Једним од најлепших примера
ћириличних слова сматра се потпис
Светог Саве са печата на „Карејском
типику” из 1199 године.

Карејски типик

Свети Сава није познат само по свом књижевном
стваралаштву, већ и просвећивању народа. Био је
прави проповедник и народни учитељ.
Народ га је слушао, дивио му се, упијао и памтио
оно што им говори. Сматран је заштитником
сиротиње и заступником правде.
Популарност Светог Саве у народу прерасла је у
култ, а затим у легенду која се брзо ширила.
Био је чест мотив у
народном стваралаштву:
народним песмама,
приповеткама, легендама и
веровањима.

Свети Сава

Свети Сава благосиља Српчад-Урош Предић

На повратку са ходочашћа у Свету земљу , Светог Саву је смрт затекла у тадашњој
бугарској престоници Великом Трнову 14. јануара 1236. Његове мошти је у манастир
Милешеву пренео његов нећак, краљ Стефан Владислав I.

Манастир Милешева

Стефан Владислав I

Савин култ у народу био је јак и после
његове смрти. После једног устанка Срба
против Османлијског царства, турски
заповедник Синан-паша је наредио да се
спале мошти Светог Саве на
Врачару вероватно 1594. године.

Храм Светог Саве

На месту где се мисли да су спаљене
мошти Светог Саве сазидан је Храм
Светог Саве , највећа православна
црква код Срба.
Спаљивање моштију Светог Саве

Давне 1735. године први пут је забележено у Сремским Карловцима, да су на
дан смрти Светог Саве ђаци били ослобођени наставе.
У оквире државе, прослављање живота и дела Светог Саве увео је кнез Милош
Обреновић 5. фебруара 1827. године.
Свети Сава је установљен као школска слава на предлог Атанасија Николића,
ректора Лицеја у Крагујевцу, одлуком Совјета Књажевства Србског 1840.
године и исте године –прослављен у Крагујевцу и Београду.

Свети Сава
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