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Служба 13. новембра, као прва служба Светом Сави 
Српском

У одељку S7bornjk7 i6v-m7 mesecem . pokazou= glavº ko=mou`do 
evageliÈ jzabranjºm7 svetºm7 j prazdnikom7 vladj~nºm7, по многим 
нашим старим рукописним и 
штампаним Четворојеванђељи-
ма из XV и XVI века, налази се 
под 14. јануаром забележено ово:

V7 t7`de d2n7 j`e b7 svetºh7 otca na{ego 
arhiepiskopa sr72bkago . Slou`2va no=mvria . 4g4 i.

Пошто се 13. новембра служи 
помен Светог Јована Златоустог, 
то би, по мом мишљењу, имало 
да значи: да је у прво време, док 
није написана била специјална 
служба за Светог Саву и све док 
она није допрла у сваку српску 
православну цркву, служба њему 
вршила се, бар углавном, по пра-
вилу изложеном у Минејима под 
13. новембром, на дан прославе 
Светог Јована Златоустог, па су 
читана и иста јеванђеља, као што 
се и данас читају. А механичко 
преписивање старих црквених 
књига, нарочито књига Светог 
Писма, за нове потребе, омо-
гућило је да се ово упутство задржи у многим синак-
сарима наших старих Четворојеванђеља и далеко после 
постанка не само прве специјалне службе у славу нашег 
Светог Саве, него и онда када је постојало већ и неколи-
ко варијаната те службе.

Поред овога забележено је и неколико других слич-
них случајева у тим нашим кратким јевађељским си-
наксарима. Тако, на пример, под 11. јануаром се каже 
за Светог Теодосија Општежитеља: Slu`2va b7sa dekevria 4e, 
а у Минејима под тим датумом налази се служба Све-
том Сави Освећеном или Јерусалимском који је, као и 
Теодосије, стекао знатних заслуга за монаштво... Међу-
тим, под 13. фебруаром, на дан помена Светог Симеона 
Српског-Немање коме је Свети Сава, ускоро после кано-
низације, написао службу, као и код свих других свети-
теља који су имали службу специјално за њих написану, 
нема позива на некакве друге службе, већ се једнос-
тавно кажу само имена јеванђелиста и главе њихових 
јеванђеља које се имају читати на богослужењима тога 
дана у славу њихову.

Што је баш служба Светом Јовану Златоустом иза-
брана од представника Српске Цркве ускоро после смр-
ти Светог Саве за прву привремену службу њему, може 
се објашњавати не само тим што је и Свети Сава био 

ПРИЛОЗИ О КУЛТУ СВЕТОГ САВЕ И 
СВЕТОГ СИМЕОНА МИРОТОЧИВОГ

Професор протојереј Радослав М. Грујић (1878-1955), покретач и уредник угледног међуратног часописа 
Гласник Скопског научног друштва, који је излазио од 1926. до 1940. године, објављивао је у овој 
публикацији, поред опширних расправа и чланака, у рубрикама „Белешке“ и „Ситнији прикази“ кратке 
цртице које су се претежно односиле на црквене личности и црквене споменике из српског средњег века. 
У овом броју преносимо белешке о култу Светог Саве и Светог Симеона Мироточивог

архиепископ као и Златоусти, него, можда, и извесном 
сличношћу последњих година њихова живота. Наиме, и 
Златоусти је три године пред смрт, силом прилика, мо-
рао да напусти архиепископски престо и оде на Исток у 
изгнанство, где је и умро, а доцније су му мошти свеча-

но пренесене у Цариград... Шта 
више, извесне сличности између 
Светог Саве и Златоустог има и 
у томе што се помен Златоустом 
не слави на дан његове смрти – 
14. септембра, јер се тога дана 
слави уздизање Крста Христова, 
него 13. новембра (Г. С. Дебол-
тьылшй, Дни богослуженiя I, С. 
Петербургъ 1887, стр. 452 и 446-
450); а познато је колико се код 
нас лутало са датумом празно-
вања Светог Саве због оданија 
Богојављењу на дан смрти ње-
гове 14. јануара, те се зато дуго 
времена на једним местима сла-
вио 13, на другим 15, а на трећим 
12. јануара, док најзад није де-
финитивно у Српској Цркви ут-
врђен 14. јануар, а у Русији 12. 
јануар, као дан светковања на-
шег Светог Саве.

Да се је мислило само на ње-
гово архиепископство, пре би с како су представници 
монаштва на Светој Гори, пре одабрали службе Светом 
Василију Великом или Светом Григорију Богослову, 
који се славе истог месеца јануара (1. и 25), а не би се 
ишло са тражењем привремене службе за Светог Саву 
чак у новембру (13), када се слави Свети Јован Златоу-
сти.

Први датум празновања Светог Симеона-Немање

Према казивању Доментијановом у Животу Светог 
Саве, Свети Симеон-Немања није после канонизације 
одмах слављен на дан његове смрти 13. фебруара, него 
3. фебруара, заједно са његовим имењаком Светим Си-
меоном Богопримцем, који се слави тога дана.

Доментијан, наиме, прича како су представници мо-
наштва на Светој Гори, пошто су канонизовали Светог 
Симеона-Немању и у Хиландару у част новог светитеља 
и мироточца одслужили Литургију, па затим и у трпе-
зарији свечано прославили тај дан – s7tvorj{e prazd7nstvo 
svetomou Sjmenou, novomu mjroto~cou. Том приликом је одређено 
било да се Свети Симеон српски унесе у црквени кален-
дар поред Светог Симеона Богопримца и да се заједно с 
њиме сваке године празнује – j prilo`j{e =go (Светог Симе-
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она-Немању) k7 svetomou Sjmeonou Boggoprj=mcou, Äko prazd7novatj 
ima v7 =djn7 d7n7 ov7{te prazd7nstvo (Доментијан, стр. 189).

У исто време благословио је сабор Светогораца да 
Свети Сава напише каноне и стихире потребне за служ-
бу новом светитељу, а уједно да опише и његова чудо-
творства, на основу којих којих је проглашен био за све-
титеља. Доментијан, констатујући то, тврди да је Све-
ти Сава извршио тај поверени му задатак и затим исти 
благослов пренео на своје ученике да наставе и сами и 
сами рад у том правцу – j blagoslovjv7{e ot7a na{ego kjr& Savou 
napjsatj =mou (Светом Симеону-Немањи) kanonº j stjhjre j 
~oudotvorenjÄ =go, on7 `e napjsav7 j pakº blagoslovj nas ou~enjkº svo= 
t0m7`de blagoslovenj=m7 (Доментијан, стр. 190).

Пошто је, дакле, у прво време Свети Симеон-Немања 
заједно слављен са Светим Симеоном Богопримцем, то 
је и служба коју је за ту сврху написао Свети Сава мора-
ла бити кратка да би могла бити како треба комбинована 
са службом Светог Симеона Богопримца.

Преношење црквеног празновања Светог Симео-
на-Немање на дан његове смрти 13. фебруара изведено 
је, по свој прилици, тек после преноса моштију свети-
тељевих из Хиландара у Србију (1208. године).

Култ Светог Саве и Светог Симеона у манастиру 
Рилу у XIX веку

Приликом живописања манастир Рила у Бугарској 
(1844-1848) наглашен је необично живо култ српских 
светитеља, а специјално Светог Саве.

У припрати централне цркве насликана је 1844. чи-
тава галерија српских светиреља, углавном према хал-
кографијама Жефаровићеве Стематографије. Поред 
Светог Саве, „првог архиепископа српског“ и Светог 
Симеона, „цара“, ту су „цар“ Стефан Првовенчани, 
краљеви Владислав, Драгутин (Теоктист) и Милутин, 
„млади цар“ Урош, „царице“ Ана и Јелена, Јован Вла-
димир Зетски, кнез Лазар „сербскиј“ и Стефан Штиља-
новић.

У параклису Светог Николе приказан је поново Sv. 
Savva servski•, богато украшен, са књигом на којој пише: 
Jd0`e bo est7 sokrovj§e va{, tÙ bÙdet7 j serdce va{e, а према Светом 
Сави насликан је Свети Јефрем „архиеп. Сербскиј“.

Међутим, специјални култ Светог Саве огледа се на-
рочито у параклису посвећеном њему и Светом Симе-
ону-Немањи, међу источним ћелијама изнад Самоков-
ских врата. Ту над улазним вратима пише: Vo slavÙ s4tºÄ 
edjnosÙ§nºÌ Trojcº, O4ca j Sjna I S4tgo D4ha jzobrazjsÌ se• B4`estvennº j 
sve~4stnº hram? prepodobnºh? O4c7 ma{ºh? SÔmewna j arhiep4skopa Savvº, 
servskºh? ~Ùdotvorcev7, nastoÌniem? [игумана г. Јосифа и епитро-
па г. Серафима и г. Памфилија], i`djveniem? [преподобног 
међу јеромонасима г. Евгенија, родом од града Самоко-
ва, пострижником такође обитељи Рилске за душевно 
његово спасење и вечно помињање, године 1846, месеца 
маја 10].

У самом параклису Светог Саве и Светог Симеона 
дата је такође галерија српских светитеља, само је ту 
место „бугарског цара“ Давида насликан Свети Арсе-
није Чудотворац, а између каља Владислава и Милути-
на дат је још један Немањић са сигнатуром „Св. Стефан  
краљ сербскиј“. У тој поворци српских светитеља, на 
првом месту, на северном зиду до олтара, приказани су 
Свети сава и Свети Симеон са црквом од три кубета из-
међу њих. На олтарном зиду северно живописан је Све-
ти Стефан Дечански, а јужно Свети Јован Рилски.

Изнад те галерије приказано је осам композиција из 
живота Светог Саве. На северном зиду су ове сцене: 1. 
Немањини војници са шлемовима у Русику бију и вуку за 
браду калуђере, а са куле јавља се Сава у монашком оде-
лу. [Сигнатура на старобугарском.] 2. Пред пустињском 
ћелијом седи белобрад старац и показује младићу редове 
у књизи, док им се приближују четири разбојника са ма-
чевима и коњима. 3. Свети Сава с калуђерима, носи бо-
лесна човека у студеничку цркву. Четврта слика се пружа 
изнад те три и приказује преношење Светог Симеона у 
Студеницу, пред Саву и монахе, који носе мошти у отво-
реном ковчегу, излазе из цркве краљ Стефан Првовенча-
ни са сином Радославом, свећоносцима и другима.

На јужном зиду је пета сцена: Рукоположење Савино 
за епископа. 6. Исцељење краља Стефана Првовенчаног. 
7. Последња служба Савина у Трнову у присуству цара, 
царице и других. А изнад те три пружа се осма слика: 
Свечан дочек Светог Саве као архијереја у Хиландару, 
Свети Сава у архијерејском оделу долази у пратњи два 
калуђера, а пред њега излази свечана поворка калуђера 
са свећама, јеванђељем и иконама, а два великосхимни-
ка падају ничице пред ноге Савине.

Најзад, Свети Сава и Свети Симеон приказани су 
ту и на иконостасу на златној подлози, са црквом међу 
собом, као и апостоли Петар и Павле, а у самом олтару, 
на жртвенику, налази се лепа мања икона Светог Саве и 
Светог Симеона, рађена 1873. године и означена са 12. 
јануар.


