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М ОН АШ К И  ПОРТРЕТИ СВ. САВЕ
Сви до данас очувани фреско· портрета приказују Св. Саву као архиепископа. Само у познијим илустрацијама његова живота, у трпезарији мана- стира Хиландара, на икони у манастиру Морачи итд. приказан je Св. Савадоба у старом и новой руском манастиру Св. израђују се сличице, које приказују Св. Савуи као монах. А у наЈновиЈеПантелејмона у Светој Гори као младог скоро голобра- дог монаха, са осмокра- ким крстом и бројаницама у десници, а запаљеном свећом у левици; сем тога и покривало монашко на његовој глави je данашње, а не средњевековно. —На једној таквој слици, коју сам добио у старом Русику на Светој Гори, пи- ше око светительеве гла-ве ово:. Стый Савва Ц аревичъ Сербскій въ мірѣ Растко. Принялъ постригъ юношей 18 лѣтъ въ Ру- сикѣ на Св. Горѣ въ 12 вѣкѣ. Скончался 1237 12 янворА (! види слику).Међутим, врло je ве- роватно, да je Св. Сава, по старом ктиторском праву и обичају, као млад  

м онах  портретисан био већ крајем XII века у Хилан- дару, кога je он, заједно _са оцем својим Симеоном-< Данашіъе пР ™ азиван>е Св. Саве као монаха у Свето] ГориНемањом,, дао саградитии живописати. — Фреске монаха ктитора, као и монаха главних ктиторских сарадника при грађењу задужбина, налазе се још очуване у неколико наших средњевековних и доцнијих цркава (Охрид, Дечани, Матеич, Пива итд.).У  Хиландару данас нема старог монашког портрета Св. Саве, нити су нам шта о њему забележили његови биографи;али, по Доментијану, знамо: да je у првобитној хиландарској саборној цркви постојао п о р тр е т Св. Симеона-Немаѣе, 
на једном стуб у, већ пре канонизације његове за светитеља. Доментијан, наиме, у Животу Св. Симеуна прича: да je, приликом објављивања монаха Симеона- Немање за светитеља, миро промочило не само његов гроб — нь и землю и варь и камению идѣже вѣ скеткіи паписань. на стакпѣ (стр. 88); док je уЖивоту Св. Саве иста садржај овако формулисао : (Христос) повелѣ и соу- хомоу камыкоу источити миро благооуханьно е т к  новы с е е т д л г о  овраза нагіисаннана стѣнѣ (стр. 188). — Тај портрет монаха ктитора Симеона-Немање, заједно са портретом сина му, Саве монаха, могао je пропасти, по свој прилици, приликом обнове из основа хиландарске централне цркве за време краља Милутина. 23



3Ô4 ГласныеСкопског Научног ДруштвёДа je, поред ктиторског портрета Св. Симеона-Немање, могао у исто време насликан бити у Хиландару и портрет Св. Саве као монаха, уверава нас и чињеница, што je Св. Сава, у доба између смрти Немањине и његове канонизације, обновивши манастир Четрдесет мученика у Ксеропотаму на Светој Гори, дао у њему, као  нови к т а т о р , наслакапаі ceoza оца и себе. Доментијан о томе изрично каже: изоугрлфисд светоую црьковь светыихь моученикь и вьсоудѣ оутврьжденоую поставивъ, и иаписа вк інеи родители 
свсавго и себе, и богомъ наречена быста истова хтитора (стр. 184).Дакле, врло je вероватно, да су се ктиторски портрета Св. Саве као младог монаха, још за живота његова, налазили не само у Ксеропотаму и Хиландару, него и по осталим задужбинама његовим на Светој Гори — у Кареји, Ватопеду и по другим местима.

Pad. Грујић

ПРВИ ДАТУМ  П РА ЗН О В А Њ А  СВ. СИМ ЕОНА^НЕМ АЊ Е
Према казивању Доментијановом, у Животу Св. Саве, Св. Симеон- Немања није после канонизације одмах слављен на дан његове смрти 13 фе- бруара, него 3 фебруара, заједно са његовим имењаком Се. Симеоном Бого- 

примцем, који се слави тога дана.Доментијан, наиме, прича како су претставници монаштва на Светој Гори, пошто су кананизовали Св. Симеона· Немању и у Хиландару у част новог светитеља и мироточца одслужили литургију, па за тим и у трпезарији свечано прославили тај дан — сьтворише праздьнство светомоу Симеоноу, новомоу мироточцоу. Том приликом je одређено било: да се Св. Симеон српски унесе у дрквени календар поред Св. Симеона Богопримца и да се заједно с њиме сваке године празнује — и приложимъ н?го (Св. Симеона-Немању) 
кк οκετοΜογ ©илионоу Богопрнкшцоу, гако прлздкновати илы вь. шдимк дыік
о б к ш т е  праздкнетво (Доментијан, стр. 189).У исто време благословио je сабор Светагораца : да Св. Сава напише каноне и стихире потребне за службу новоме светитељу, а уједно да опише и његова чудотворства, на основу којих je проглашен био за, светитеља. Доментијан, констатујући то, тврди да je Св. Сава извршио тај поверени му задатак и за тим иста благослов пренео на своје ученике, да наставе и сами рад у том правду — и благословивьше богонаснааго отьца нашего кирь Савоу написати Еемоу (Св. Симеону-Немањи) каноны и стихире и чоудотворенига нзго; 
онь. ж е  п а п и с а к ь . и п а в ы  в л а го с а о Е И  н а с к  оучЕникы свои? т Ѣ л м іЖДЕ  Е л а г о с л с в е н и к -л х в(Доментијан, стр. 190).Пошто je, дакле, у прво време Св. Симеон-Немања заједно слављен ca Св. Симеоном Богопримцем, то je и служба, коју je за ту еврху написао Св. Сава, морала бита кратка да би могла бита како треба комбинована са службой Св. Симеона Богопримца.Пренашање црквеног праздновања Св. Симеона-Немање на дан његове смрти, 13 фебруара, изведено je, по свој прилици, тек после преноса моштију светитељевих из Хиландара у Србију (1208 год.).
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