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РАСТКО НЕМАЊИЋ

Свети Сава је рођен као Растко око 1175. године. Био је

трећи и најмлађи син рашког великог жупана

Стефана Немање. 

Стефан Немања, зачетник најзначајније српске

средњовековне државе, био му је наменио, као и 

старијим синовима Вукану и Стефану, војничку и 

државничку каријеру.

Али се Растко определио за другачији животни пут: 

у седамнаестој години напустио је Србију и отишао на

Свету Гору, где се замонашио. Добио је монашко име

Сава и живео је и учио у чувеном грчком манастиру

Ватопеду. 

Свети Сава и Свети Симеон, фреска из манастира Милешева



МОНАХ СИМЕОН И МОНАХ САВА

Стефан Немања се 1196. године одрекао власти у корист 

свог средњег сина Стефана Немањића и као монах 

Симеон придружио се свом сину, тада већ угледном 

монаху Сави на Светој Гори. 

Отац и син  основали су на Светој Гори манастир 

Хиландар, који је постао центар српске писмености, 

културе и науке. Ту је Сава, на Симеонов наговор, 

написао Хиландарску повељу (1199), у чијем уводу је 

описан живот Стефана Немање.

Хиландарска повеља је „први изворни текст старе српске 

књижевности написан на српскословенском, први спис у 

којем Срби говоре о себи као народу“ (Ј. Деретић, 

Историја српске књижевности, Београд, 2007, стр. 105). Манастир Хиландар



У ФУНКЦИЈИ ДРЖАВЕ 

Културно-просветни рад који је започео за живота монаха 

Симеона наставио је Сава и после очеве смрти, сада као 

старешина манастира Хиландар.  

Све што је урадио било је у функцији изграђивања чврстих 

темеља српске средњовековне државе и може се 

поделити на законодавни и књижевни рад. 

У том циљу извршио је реформу српског правописа, у 

намери да прилагоди писање црквенословенског језика 

српском изговору.

Овај правопис се у науци назива рашким и био је у 

употреби све до времена деспота Стефана Лазаревића. 

Србија у време Светог Саве 



ЗАКОНОДАВАЦ
Највећи део Савиних списа је законодавног карактера.

Најстарији познати правни спис је Карејски типик,  

којим је одредио права и обавезе монаха у његовој 

испосници у Кареји на Светој Гори. Уследио је 

Хиландарски типик, па потом Студенички типик, 

којима је утврдио правила живота и рада у две 

најзначајније задужбине Стефана Немање. 

Савино Законоправило (Номоканон)          

Карејски типик са печатом Светог Саве 

Када је  Сава добио у Никеји признање самосталности српске цркве (аутокефалност) 1219. године, саставио је 

Законоправило (Номоканон, Крмчија) – зборник византијских црквених и грађанских законика, које је прилагодио 

локалним приликама и којима је намеравао да уреди односе у српској држави.



РОДОНАЧЕЛНИК СРПСКЕ 
КЊИЖЕВНОСТИ

Књижевни рад Светог Саве био је у потпуности у 

функцији јачања српске средњовековне државе. 

Било је неопходно да се у народу изгради култ Стефана 

Немање, као родоначелника не само владајуће 

династије већ и читаве српске државе.

Изградњи култа Стефана Немање посвећено је Савино 

главно прозно дело Живот господина Симеона, које је 

истовремено и прва српска биографија (а биографија, 

односно житије светаца или хагиографија, била је је 

један од главних књижевних родова у средњем веку). 

Стефану Немањи посвећено је и главно Савино поетско 

дело Служба светом Симеону. У оба дела у центру 

пажње је Немањино одрицање од световног живота и 

његов монашки живот.



Свети Сава је умро 1236. у Трнову, престоници 

средњовековне Бугарске, приликом повратка са  

ходочашћа у Јерусалим. Првобитно је био сахрањен у 

цркви Четрдесет великомученика у Трнову. Српски краљ 

Владислав је пренео његове мошти у своју задужбину 

Милешеву. Тиме су српска држава и црква започели 

изградњу култа Светог Саве, који је у вековима након 

пропасти српске средњовековне државе одиграо веома 

важну улогу у очувању српског идентитета. 

Ходочашћа и дипломатске мисије Светог Саве      

Манастир Милешева

Храм Светог Саве
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