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Ако се за некога може рећи да је обележиo
епоху у којој је живео, онда је то сигурно
Свети Сава. Чак и веома образовани Стеван
Првовенчани, први српски владар који је
понео краљевску круну, остао је у сенци свог
млађег брата.



Растко Немањић рођен је између 1171. и 1775.
године. Легенда каже да су Немања и његова
жена Ана добили свог најмлађег сина после
дужег прекида у рађању и да им је због тога
он био особито мио.



• По природи склон верском заносу, Растко се
још као дечак потпуно предао вери. Њега су
више занимале легенда о старим
хришћанским свецима и мученицима него оно
што се око њега збивало, више се предао
молитви, посту и читању светих књига него
весељу, уживању и разоноди.

• Због своје повучености, благе нарави и
предусретљивости, био је предмет љубави и
пажње не само својих родитеља него и
околине, дворана па и народа, који су са
заносом слушали о скромном понашању и
богоугодном животу младог принца.



Сава и Немања подижу манастир Хиландар
који постаје симбол српске духовности, што је
и до данас остао.



Савини биографи пишу
како је Сава, постао
архиепископ, био
свестан тешке дужности
и велике одговорности
па га је на моменте
обузимала и сумња у
сопствену снагу и
способност, али је у тим
тренутцима увек
побеђивало сазнање да
он то мора да учини.



Аутономија српске цркве значила је и
осамостаљивање и јачање српске државе.

И у каснијим променама на српском двору
Сава је имао удела.



Изненадна смрт 1235. године у Трнову, у
Бугарској на путу за Србију дубоко је
ожалостила српски народ.

Његово тело је пренето и сахрањено у
манастиру Милешево, задужбини краља
Владислава.



Култ Светог Саве нарочито се раширио од
1775. године, када је карловачки синод решио
да прогласи Светог Саву за српског народног
свеца. Од тог доба Свети Сава се сматра за
главног српског народног просветитеља.
Разна дела културног и посветног значаја
вршена су нарочито на дан Светог Саве.

Тако је на тај дан основана 1826. године у
Пешти Матица Српска, на дан Светог Саве
потписао је Сава Вуковић завештање којим је
основао српску гимазију у Новом Саду.


