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младост
• Рођен је као Растко Немањић,1175. године, као најмлађи син великог жупана Стефана Немање.Као најмађе
дете био је мезимац родитеља, који се издвајао од браће. Није се много занимао за политику и управљање
државом, већ је од ране младости показивао велику склоност за књижевности, веру, културу и Бога.
• Године 1191, кад је имао око седамнаест година, Растко је отишао на Свету гору са намером да се
замонаши.Наводи се како је за Растком отац послао потеру с намером да га спречи у намери да се замонаши,
али је Растко већ успео у својој намери док је потера је стигла на Свету гору.
• Највероватније се замонасио у руском манастиру Светог Пантелејмона (Стари Русик) или грчком манастиру
Ватопед.

• У Ватопеду, који је био Савин дом наредних седам година, Сава се искрено посветио монашком животу. Ту се
формирала његова религиозност и његово схватање хришћанства и ту је пронашао узоре на основу којих ће
организовати манастирски и црквени живот у Србији. Света гора је током читавог Савиног живота остала његов
други дом.

•

Сава је уживаo огроман духовни ауторитет, на Светој Гори, али је
и даље је био само калуђер, те га је средином 1200. године
епископ Јариса рукоположио за ђакона, а потом и свештеника.
Након повратка са моштима свог оца Светог Симеона, и измирења
браће Вукаана и Стефана у Студинеци, Сава постаје игумао овог у
то време најважнијег српског манастира, 1207.године.

• Сава је у Србију пренео све узоре светогорског манастирског
живота, то јест, оснивао је манастире, лавре и испоснице. Тада је
отпочео и Савин ктиторски рад у Србији. Заједно са братом
Стефаном отпочео је радове на подизању Жиче. За време свог
боравка у Студеници, Сава је поред службе написао и
опширно Симеоново житије које представља истакнуто
дело српске средњобековне књижевности.

АУТОКЕФАЛНОСТ СРПСКЕ ЦРКВЕ

• Сложене политичке околности на Балкану почетком 13. века, као и договор са братом потстакле су
мисију Саве Немањића у Никеју, чији је резултат била аутокефалност Српске цркве, а сам Сава је
хиротонисан за архиепископа српске цркве. На пут у Никеју Сава је пошао 1219. године.
• Приликом повратка из Никеје у Србију Сава се једно краће време задржао на Светој гори, а нешто
дуже боравио је у Солуну, у манастиру Филокал. Савин боравак у Солуну имао је великог значаја за
развој српског црквеног права јер је он ту организовао рад, а значајним делом и сам учествовао у
стварању српске редакције византијског номоканона који ће постати познат под називом Номоканон
светог Саве.Овај зборник постаће прворазредан извор права у средњовековној Србији, а оствариће
утицај и на ширем подручју јер је такође постао основни устав и бугарске и руске цркве.

Црквени великодостојник

• Велики значај Сава је придавао и организовању монашког живота. У Србији је и пре њега било манастира, али
су се од Саве они почели организовати по светогорским узоримиа.
• Живот у манастирима је био организован с циљем да се досегне највиши ступањ изворног, источног
монаштва.
• У Савном раду на након дипломатске мисије у којој је издејствовао аутокефалност Српске цркве, Сава је
морао да приступи њеном организовању. По повратку у Србију 1220 године Сава је Српску архиепископију
организовао у десет епископија са седиштем у Жичи (која је била једанаеста епархија). Од ових епископија
три су претходно биле под јурисдикцијом Охридске архиепископије (Призренска, Рашка и Липљанска), две
(Стонска и Хумска) су се налазиле на приморју, док је пет њих обухватало унутрашњост српске државе. За
седишта епископија бирани су најугледнији манастири на њиховој територији. За епископе је поставио своје
ученике од којих су неки били управо стигли из Хиландара. Одредио је још једну групу ученика који су постали
презвитери (протопопови) и чији је задатак био да као његови заступници (егзарси) мисионаре по земљи и
успостављају хришћанске законе о браку, као и да искорењују незнабоштво. На дугој проповеди у Жичи Сава
је осудио нека јеретичка учења. У борби против јеретика Сави су помагале и световне власти, пре свега његов
брат Стефан Првовенчани.
• организовању цркве није занемарено ни ниже, парохијско свештенство. У Српску цркву Сава је увео и
установу протопопова, егзарха (опуномоћени изасланици) који су имали различита задужења (пре свега
склапање бракова према хришћанским обичајима и искорењивање остатака паганства)

Ктиторска делатност
•

Ктиторска делатност Светог Саве којом је почео да се бави још као
светогорски монах била је веома интензивна, да би свој врхунац
доживела током Савиног рада на успостављању и организовању
аутокефалне српске цркве.

•

Заједно са великим жупаном, Стефаном Немањићем, обновили су
потпуно запуштени манастир Хиландар. Приликом обиласка Свете
горе они су постали и ктитори Ивирона, Велике Лавре и цркве у
Кареји. После Хиландара, Сава је постао ктитор још једне самосталне
монашке установе, келије у Кареји . Током 1199. постао је ктитор још
три светогорска манастира: Каракале, Ксиропотама и Филотеја. У
Ксиропотаму је подигао цркву и дао да се изради живопис. У
Цариграду је Сава даровао манастир Богородице Евергетиде где је
сматран за ктитора, а у Солуну се за њега везује оснивање манастира
Филокала.

•

Као ктитор у Србији, Сава је био активан између 1206. и 1216. или
1217, и после 1219. године. Под његовим руковoдством је
живописана Богородичина црква у Студеници, а у околини
Студенице, у селу Савову, Сава је основао тзв. Савине
испоснице (Горње и Доње). Након Студенице уследило је
подизање Дома Спасовог, односно манастира Жиче. Завршни
радови, живопис и освећење обављени су након што се Сава као
архиепископ вратио из Никеје. Тада је обновио и подигао низ цркава
по Србији како би заокружио свој рад на успостављању аутокефалне
цркве. По узору на Лавру Светог Саве Освећеног у Сиону подигао је
цркву Светих апостола у Пећи. Учествовао је и у подизању
Милешеве.

•

Сава је такође даровао бројне цркве и манастире у Палестини. Ту је
основао и један нови манастир на Сиону у Јерусалиму који је требало
да буде уточиште за српске ходочаснике. Сава је био ктитор и у још
неколико цркава у Палестини: у витлејемској Цркви Христовог
рођења, у Лазаревој цркви недалеко од Јерусалима и у тзв.
Испосници Господњој, као и у александријској цркви приликом своје
друге посете Блиском истоку.

Свети Сава као
Законодавац
• С правном проблематиком Сава се први пут морао упознати
током свог краткотрајног боравка и управе у Хумској
области (1190/91).У каснијем раду инкао ктитор и као
архипеископ био је стално у позицији решавања прсвних
проблем. Тако да његов законодавни рад потиче још од
раних хиландарских дана.
• Тако су настали :
• Хиландарски типик
• Карејски типик
•

Студенички типик

•

Крмчија или Номоканон светог Саве.

• Хрисовуља светог Саве и брата му Стефана

• Синодик православља
• Можда најзначајнији од свих јесте Номоканон светог Саве,
који је јединствени црквено-правни зборник који је имао
великог значаја у српској правној историји.

Свети Сава -Књижевник
• Свети Сава сматра се за зачетника самосталне српске
књижевности.Прва Савина дела су по својој природи
црквеноправна, некњижевна (Карејски и Хиландарски
типик). Књижевних елемената у себи има Савино писмо
игуману Спиродину, које је једино сачувано Савино
писмо, послато са једног од Савиних путовања у Свету
земљу (вероватно са другог).
• Књижевни дар Сава је показао тек у својим житијним и
песничким делима. У Хиландарском типику налази се
кратко житије светог Симеона које описује само његов
долазак у Свету Гору и сажето казивање о његовој
смрти. Развијено житије Сава пише тек у уводу
Студеничког типика (1208). Опширно Житије светог
Симеона писано је као ктиторско житије оснивача
Студенице по свим правилима овога жанра.
Усредсређено је на Симеонов монашки лик и стварни
биографски подаци су подређени наглашеној идеји о
одрицању.
• Своје књижевно стваралаштво Сава је наставио
пишући Службу светом Симеону у којој наставља
излагање главних идеја изнетих у Симеоновим житију.
Књижевни извор и узор овог дела била је
минејска Служба светом Симеону Ступнику. Она
означава почетак српског песништва и низa текстова
којима је успостављан култ светородне династије
Немањића.

Свети Сава - Путник
Сава полази на своје прво ходочашће незадовољством са односом са
тадашњим српским крањем Радославом који је имао намеру да врати Српску
цркву под власт Охридске архиепископије.Међутим,постоје и тврдње којима се
разлог за Савино прво ходочашће пре треба тражити у његовој жељи да обиђе
света места, побољша богослужење угледајући се на старе хришћанске центре
и да учврсти положај српске цркве успостављањем контаката са источним
патријаршијама.Године 1229. Сава је из Далмације, односно приморске области
српске државе, отпловио за Палестину. Обишао је Јерусалим, Витлејем, Јордан
као и манастир Светог Саве Освећеног (Јерусалимског). У повратку, прошао је
кроз Малу Азију где је посетио никејског цара, Јована Дуку Ватаца, а затим је
отишао на Свету гору где је боравио у Ватопеду и Хиландару. У зиму 1229/30.
највероватније је боравио у Солуну где се састао са Теодором Анђелом. Његово
путовање имало је великог значаја за развој богослужења у српској цркви
• Враћа се у Србију 1230 године.
• Сава је убрзо одлучио да се повуче са положаја српског архиепископа. 1234.
године. Одлуку је саопштио на сабору у Жичи и за наследника је поставио
свог ученика Арсенија. Потом се упутио на друго ходочашће у Свету земљу.
• Укрцао се у Будви у пролеће 1234. године и упутио се ка јужној Италији. Иако
је брод којим је Сава пловио био жртва гусарског напада, Сава је ипак
успешно приспео у луку Бриндизи. Одатле се запутио у Палестину где се у
Јерусалиму састао са патријархом Атанасијем. Слободно се даље кретао по
Египту где је владала династија Ејубида. Састао се и са александријским
патријархом, а затим га је лично примио султан Ал Камил који му је
обезбедио водиче за обилазак Синаја. Са Синаја поново одлази у Јерусалим
и преко Антиохије долази у Малу Азију. У Цариграду је поново боравио у
манастиру Богородице Евергетиде где је примио позив бугарског цара Ивана
Асена II да га посети. Крајем 1235. или почетком 1236. стигао је у Трново.
• У Трнову је умро 14. (27) јануара 1236. године.

„Молим оне који ће после мене бити,
испуните оно што ја због
кратковременог живота не доврших“
(Свети Сава , Типик архиепископа
Нокодима )

• „Дивљење које и данас међу Србима
изазива Свети Сава није ништа мање
од дивљења коју је Сава имао према
Господу Богу, а и чудима којима је
Господ прослављао Саву.Задивљујућа
је чврстина његове хришћанске мисли,
тежња за ширењем хоризоната, и
непрекидна чежња за према добром.
• Не чуди да је личност Светог Саве зато
вишевековни обожавани култ српске
историје и културе.
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