
Place your screenshot here

1



Растко Немањић – Свети Сава 
био је једна од најзначајнијих 
личности српске духовности, 

културе и књижевности.



Свети Сава је оснивач самосталне Српске цркве, 
ктитор великог броја манастира, законодавац у 

области црквеног и грађанског права и први 
велики писац српске књижевности.

Rођен je око 1175. године као трећи и најмлађи 
син великог жупана Немање и Ане. 
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ДЕТИЊСТВО

Према неким изворима, 
Растко је име добио по 
храсту, светом дрвету 
Словена. 

У детињству је млади принц 
волео да слуша приче руских 
монаха који су боравили на 
двору његовог оца. 

Иако је Стефан Немања као и за 
двојицу својих старијих синова, 
Вукана и Стефана, предвидео и 
за Растка блистав владарски 
живот, младог принца 
интересовале су неке друге 
ствари – духовни живот, тишина 
и манастири. 
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Са петнаест година, Растко је добио на управу Захумље.

Убрзо након тога, са навршених седамнаест година, Растко 
бежи на Свету Гору.

Постригао се у руском манастиру Пантелејмон.
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КАКО ЈЕ ДОБИО ИМЕ САВА

Монашко име Сава, Растко је добио по 
палестинском монаху, Светом Сави 
Освећеном. 
Како бележе Савини биографи, Теодосије 
и Доментијан (Савин ученик), тужни и 
неутешни Немања је неколико пута слао 
потеру за својим одбеглим сином.
Сава је свакој успео да побегне. 
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Знак да се Сава неће 
вратити у домовину 
био је прамен косе 
који је одсекао и 
послао својим 
родитељима, као 
симбол своје одлуке 
да се посвету 
духовном животу у 
тишини манастирске 
ћелије

1196. године Стефан 
Немања се повукао са 
трона, власт предао 
средњем сину 
Стефану, замонашио 
се (монашко име 
Симеон) и 1197. 
придружио се Сави на 
Светој Гори. 

Отац и син 
заједничким снагама, 
на темељима 
запустелог грчког 
манастира, подижу 
Хиландар.

Најпознатија икона 
овог манастира је 
Богородица 
Тројеручица.  
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Главна црква Хиландара посвећена је Ваведењу 
Пресвете Богородице
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Хиландарска повеља 

Непосредно пред смрт Свети Симеон издао је 
Хиландарску повељу (1199), која садржи кратку 
аутобиографију оснивача и ктитора манастира.

Рукопис Хиландарске повеље уништен је у 
немачком бомбардовању 6. априла 1941. године, 
са зградом Народне библиотеке у којој је чуван.
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На позив своје браће, 
између којих тиња рат око 

престола, Сава доноси 
очево тело у Србију. 
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У Хиландару Сава започиње 
свој књижевни рад. 

У манастиру саставља 
Хиландарски типик (крај 1199), 
књигу са прописима живота у 

манастиру. 

Постаје игуман 
Студенице, у којој се 

налазила прва болница, 
а Сава тамо проводи 

осам година. 



Како бележи Доментијан, у Србији је тада владао велики метеж.
Сава мири завађену браћу над моштима њиховог оца. 

Мошти Светог Симеона почивају у манастиру Студеница. 
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1206/1207. године, Сава је написао Студенички типик са Житијем Светог 
Симеона. 

У Житију Светог Симеона Сава представља духовну биографију свог оца и 
себе назива ,,залуталим сином” и ,,робом Божјим”. 

Службу Светом Симеону Сава је написао 1208. године. 

За време боравка у Србији, Сава помаже брату Стефану у изградњи 
манастира Жича. 
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1219. године Сава путује у Никеју, ради добијања аутокефалности 
Српске цркве. 

Дотад је Српска црква била у склопу Охридске архиепископије, а 
најжешћи Савин противник био је охридски архиепископ 

Димитрије Хоматијан. 

У сусрет Савином захтеву излази  
васељенски патријарх Манојло Сарантен Харитопулос.

Исте године, Српска православна црква добија аутокефалност 
(самосталност), када Сава постаје први српски архиепископ.  

Седиште новоуспостављене Српске архиепископије било је у 
манастиру Жича. 
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На подручју Србије, Сава је 
основао седам епископија.
На путу за Никеју, написао је 
Номоканон (Законоправило) 
– зборник црквених и 
грађанских закона. 

Зборник црквених и грађанских закона. 

Сава је посетио Цариград два 
пута, а последњи пут је у Свету 
земљу кренуо 1234.
Стефан Првовенчани, први 
српски краљ, умире 1227. 
године (монашко имеСимон).
Њега на престолу наслеђује, уз 
Савин благослов, син Радослав. 
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Свети Сава је провео на Светој Гори шеснаест година. 

При повратку из Свете земље, у Трнову (Бугарска), после краће болести, 
Сава умире 1236. године. 

Саву је на месту архиепископа заменио Арсеније Први Сремац.
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Трећи српски архиепископ потицао 
је из лозе Немањића, његово име 

је Сава Други (син Стефана 
Првовенчаног).

Савино тело пренео је у Србију 
синовац Владислав и сахранио га у 

својој задужбини Милешева. 



Мирослављево јеванђеље 

Најпознатији документ из епохе Немањића, 
написан ћириличним писмом је 
Мирослављево јеванђеље из 12. века. 

Култ Светог Саве је изузетно поштован у 
српском народу.

Његов лик је био инспирација многим 
српским песницима (М. Бећковић, В. Попа, 
В. Илић, Д. Максимовић)
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Ко удара тако позно у дубину ноћног мира
На капији затвореној светогорског манастира?

"Већ је прошло тавно вече, и нема се поноћ хвата,
Седи оци, калуђери, отвор'те ми тешка врата.

Светлости ми душа хоће, а одмора слабе ноге,
Клонуло је моје тело, уморне су моје ноге -

Ал' је крепка воља моја, што ме ноћас вама води,
Да посветим живот роду, отаџбини и слободи.

Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру,
И сад ево светлост тражим у скромноме манастиру.
Отвор'те ми, часни оци, манастирска тешка врата,

И примите царског сина ко најмлађег свога брата...«

Свети Сава, В. Илић



КРАЈ
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