
362 Гласник Скопског Научног ДруштваКУЛТ СВ. САВЕ У М АН АСТИ РУ РИ ЛУ, У XIX ВЕКУПриликом живописања манастира у Бугарској (1844— 1846 год.)наглашен je необично живо култ српских светитеља, а специјално Се. Саве.
У  припрати централне цркве насликана je 1844 читава галерија српских 

светитељ а, углавном према халкографијама Жефаровићеве Стематографије. Поред Ce. Саве „првог архиеп. српског“ и Св. Симеояа-Немаѣе „цара“, ту су „цар“ Стефан Првовенчани, краљеви Владислав, Драгутин (Теоктист) и Ми- лутин, „млади цар" Урош, „царице" Ана и Јелена, Јован Владимир Зетски, кнез Лазар „сербскиј“ и Стефан Штиљановић.У  параклису Св. Н иколе  приказан je поново Ок. Савка сербскій, богатоукрашен, са књигом на којој пише: Идѣже бо естъ сокровище ваше, т8 бь’детъ и сердце ваше; а према Св. Сави насликан je Св. Јефрем „архиеп. сербскиј“ .Међутим, специјалан култ Св. Саве огледа се нарочито у параклису по- 
свећеном ѣему  и Св. Симеону-Немаѣи, међу источним ћелијама изнад Само- ковских врата. Ту над улазним вратима пише: Во славб с 'г ы а  единосзщныл Троицы, ОДа и Сина и Стго Д (а, изобразись сей Бкественныи и всеч-ітныи храм’ преподобных’ ОЦч нашкіх-’ Сігмеіѵна и архіЕпскопа Саввы, сЕрвсккіу’ чудотворцевъ, настоьніем’ игбмана г. Іѵѵсифа и епитропѵѵв’ г. Серафіма и г. ПамфілІА, иждивеніем’ же преподобнѣйшаго во іеромонясфх’ г. (Іѵгеніа, рѵѵдом’ ѵѵ града Самокова, постриженника то.ьжде сфенныл обители Рылскіл . за дшевно его спасеніе и вѣчное воспоминаніе . в’ лѣто 1846, мсц(а) маіа 10.У самом параклису Св. Саве и Св. Симеона дата je такође галерија српских светитеља; само je ту место „бугарског цара" Давида насликан Сз. Арсеније Чудотворац, а између краља Владислава и Милутина дат je још један Немањић, са сигнатурой „Св. Стефан краљ сербскиј“ . — У тој поворци српских светитеља, на првом месту, на северном зиду до олтара, приказани су Св. Сава и Св. Симеон са црквом од три кубета између іьих. На олтарном зиду северно живописан je Св. Стефан Дечански, а јужно Св. Јован Рилски.Изнад те галерије приказано je осам композиција из Ж ивота  Св. Саве. — На северном зиду су ове сцене: 1. Немањини војници са шлемовима, у Русику, бију и вуку за браду калуђере, претећи исуканим мачевима, а са куле јавља се Сава у монашкой оделу. Сиг.: Св. Савва приникъ со столпа нача велѣгласно воеводѣ глаголати. 2. Пред пустињском ћелијом седи белобрад старац и по- казује младићу редове у књизи, док им се приближују четири разбојника са мачевима и копљима. Сиг.: Придоша разбойници ко оцз Макарію и іѵбрѣтоша пр(епо)д(о)бнаго Саввб при немъ сѣдлмца. 3. Св. Сава, с калуђерима, носи болесна човека у студеничку цркву: Св. Савва іѵбрѣте человѣка разслаблена при пУти повержена. 4-та сл. се пружа изнад те три и приказује пренашање Св. Симеона у Студеницу : пред Саву и монахе, који носе мошти у отвореном ковчегу, излази из цркве краљ Стефан Првовенчани, са сином Радославом, свећо- носцима и другим. Сиг.: Срѣтоша честны а  м о щ и  Св. Сѵмеѵѵиа w  мр<ь СтУденицы.На јужном зиду je 5-та сцена : Рукополагаіье Савино за епископа — Св. Савва поставлАбтсь въ архіерейство. 6. Исцељење краља Стефана Првовен- чаног — Св. Савва пріиде ко своемУ браті и исцѣли его (Стефан са круном лежи, а Сава у присуству свештенства напаја га из златне чаше). 7. Последња служба Савина у Трнову у присуству цара, царице и других — Св. Савва егда наче водУ «’свьщати раздѣллше се въ кУпѣли вода. А изнад те 3 пружа се 8-ма слика : Свечан дочек Св. Саве као архијереја у Хиландару -  Ізгда пр иде Св. Савва во свой манастиръ Хиландаръ, срѣтоша егіѵ· іѵіі,и съ радостію (Св. Сава у архијер. оделу долази у пратњи два калуђера, а пред њега излази свечана поворка калуђера, са свећама, јеванђељем и иконама ; а два великосхимника падају ничице пред ноге Савине).Најзад, Св. Сава и Св. 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 Св. Саве и Св. Симеона, рађена 1873 год. и означена са 12 јануар.
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