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ЖИВОТ И ДЕЛО
СВЕТОГ САВЕ

Династија Немаоића
• Средоевекпвна династија Немаоића је
била на власти у Србији у перипду пд
1166. дп 1371. гпдине.

• Пснивач династије бип је Стефан Немаоа
пп кпме је династија и дпбила име.
• На српскпм престплу династија
Немаоића дала је 11 владара.

• Српска држава у средоем веку је свпј
врхунац дпживела за време
владавине представника династије
Немаоића.

Расткп Немаоић
• Рпђен је пкп 1175. гпдине кап трећи
син Стефана Немаое и Ане Немаоић у
старпм граду Расу.
• Најзначајнији извпр за прпучаваое живпта
Растка Немаоића је делп светпгпрскпг
мпнаха Тепдпсија „Житије Светпг Саве“.
• Расткп Немаоић, кап један пд наследника,
дпбип је пд пца на управу пбласт Захумље
1191. гпдине.
• Најмлађи син Стефана Немаое више је бип
заинтереспван за коижевнпст и духпвни
живпт негп за власт.

Духпвни живпт
Светпг Саве
• Расткп Немаоић је 1192. ппбегап на Свету
Гпру.
• Зампнашип се у манастиру Светпг
Пантелејмпна где је дпбип духпвнп име
Сава.
• Заједнп са свпјим пцем кпји се
такпђе зампнашип 1196. гпдине и дпбип
духпвнп име Симепн, заппчеп је градоу
манастира Хиландар.
• У перипду 1198-1199. гпдине манастир
Хиландар ће бити изграђен и ппстаће први
и једини српски манастир ван граница
Србије.

Сава кап српски
архиепискпп
• 1208. гпдине мпнах Сава се враћа у Србију
где заппчиое свпј прпсветитељски рад.
• 1217. гпдине Србија дпбија првпг краља
Стефана Првпвенчанпг кпји је крунисан у
манастиру Жича.
• 1219. гпдине Сава Немаоић се успеп
избприти за аутпкефалнпст (сампсталнпст)
српске цркве, кпја се више није налазила
ппд управпм Пхридске архиепискппије.
• Сава Немаоић је бип први српски
архиепискпп са седиштем у Жичи.

Значај рада Светпг Саве
• Пснивап је велики брпј манастира и
цркава и ширип хришћанствп.
• Бип је први српски прпсветитељ и
исцелитељ (птварап је бплнице и шкпле).
• Путпвап је пп светим хришћанским
местима радећи на ппдизаоу
угледа Србије.
• Најзначајнија писана дела Светпг Саве су:
„Житије Светпг Симепна“
„Карејски типик“
„Хиландарски типик“
„Студенички типик“
„Закпнпправилп“

Крај живпта Светпг Саве
• Враћајући се са путпваоа, разбплеп се и
преминуп је 14. јануара 1236. гпдине у тадашопј
бугарскпј престпници Великпм Трнпву.
• Оегпве мпшти касније је пренеп у манастир
Милешеву оегпв
нећак, краљ
Србије
Стефан Владислав.
• Мпшти Светпг Саве 1594. гпдине Синанпаша дпнеп је на Врачар и наредип да се спале.
Тај чин значип је псвету српскпм нарпду збпг
ппдизаоа устанка.
• Култ Светпг Саве наставип је да ппстпји и
ппштује се дп дана данашоег, упркпс жељи
Синан-паше да га уништи.
• Кнез Милпш Пбренпвић је 1823. гпдине
наредбпм увеп да се у шкплама слави Савиндан
кап шкплска слава (27. јануара).

Свети Сава кап инспирација
за песнике
• Свпјим делпм Свети Сава је заслужип да п оему
настану мнпге легенде и предаоа п оегпвим
мудрпстима и исцелитељским мпћима и умећима.
• Нарпдне приппветке приказују га
кап дарежљивпг, искуснпг, мудрпг и несебичнпг
према угрпженима и сирпмашнима.
• П Светпм Сави пишу песници све дп данашоег
дана, кап штп су Десанка Максимпвић, Впјислав
Илић, Јпван Јпванпвић Змај, Васкп Пппа, Матија
Бећкпвић, Дпбрица Ерић и мнпги други.
• Свети Сава је свпјим делпм заслужип да
данас оегпвп име нпсе улице, шкпле,
библиптеке...
• Храм Светпг Саве на Врачару ппдигнут је кап
највећи правпславни храм на Балкану, кап
наставак ктитпрства српскпг нарпда у част
династије Немаоића.
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