ЗАДУЖБИНЕ, МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ
У ДПБА НЕМАОИЋА
Немаоићи су средоевекпвна српска династија кпја је
владала Србијпм вище пд два века и пстварила највеће
прпщиреое средоевекпвне Србије. Династија је названа пп
Стефану Немаои I, пснивашу династије. Династија је дала једанаест
владара, кпји су владали Србијпм пд 1166. дп 1371. гпдине.

ВЛАДАРИ
* Стефан Немаоа I, велики жупан 1165/66-1196.
* Стефан Првпвенчани (Стефан Немаоа II), велики жупан 11961217 (са прекидпм 1202-1204), краљ Србије 1217-1227.
* Стефан Радпслав, краљ Србије 1227-1233/34.
* Стефан Владислав, краљ Србије 1233/34-1241/4.2
* Стефан Урпш I, краљ Србије 1241/42—1276.
* Стефан Драгутин, краљ Србије 1276-1282, касније краљ
Срема 1284-1316.
* Стефан Урпш II Милутин, краљ Србије 1282-1321.
* Владислав II, 1316 и 1321-1325, краљ Срема, и непризнати краљ
Србије 1321-1324.
* Стефан Урпш III Дечански, краљ Србије 1321-1331.
* Стефан Урпш IV Душан, краљ Србије 1331-1346, цар Срба и
Грка 1346-1355.
* Стефан Урпш V, цар Србије 1355-1371.

Лпза Немаоића,
фреска из манастира Дешани

СВИ СРПСКИ ВЛАДАРИ
КРАЉЕВСКЕ ППРПДИЦЕ
НЕМАОИЋА
ЗА СПБПМ СУ ПСТАВЉАЛИ
ЗАДУЖБИНЕ, СВПЈЕ ЦРКВЕ
И МАНАСТИРЕ,
ДА ИСКУПЕ СВПЈЕ ДУШЕ
И ППКАЖУ СВПЈУ ВЕЛИЧИНУ

СПИСАК НЕМАОИЋА СА ЗАДУЖБИНАМА
Страцимир - Градац кпд Чашка.
Мирпслав - Свети Петар кпд Бијелпг Ппља.
Стефан Немаоа - Бпгпрпдица и Свети Никпла кпд
Куршумлије, Ђурђеви Ступпви, Студеница,
Хиландар, Свети Ђпрђе (данас нема пстатака),
Свети Никпла (данас нема пстатака).
Првпслав - Ђурђеви ступпви кпд Берана.
Стефан Првпвенч. - Жиша, Придвприца, Бпгпрпдица.
Стефан - Мпраша.
Радпслав - дпдаје припрату Студеници.
Владислав - Милещева.
Арсеније I - Свети Аппстпли кпд Пећи.
Урпш I - Спппћани.
Јелена Анжујска - Градац кпд Ращке.
Димитрије - Давидпвица.

Драгутин - Свети Ахилије у Ариљу. Приписује му се и
псниваое три фрущкпгпрска манастира: Бенещевп, Велика Ремета и Мала Ремета, међутим п
тпме не ппстпје ппуздани истпријски ппдаци.
Милутин - Свети Јпван Баоска, Свети Ђпрђе у Старпм
Нагпришану, Грашаница, Бпгпрпдица Љевищка,
Краљева црква у Студеници, пбнпвип Прпхпр
Пшиоски, Српски манастир светих Архангела у
Јерусалиму.
Владислав II - Манастир Тавна кпд Бијељине, (заједнп
са братпм Урпщицпм).
Стефан - Дешани.
Душан - Свети Архангели, заппшеп Матејше.
Урпш V - дпврщип Матејше.
Јпван Урпш Палеплпг - Метепри.

ПРЕСВЕТА БПГПРПДИЦА
Црква је изграђена на
зидинама цркве из 6. века. Тп је
прва
задужбина
Стефана
Немаое. Настала је у перипду пд
1158-1162. гпдине. Дпграђивана
је у 14. веку. Радпве је извпдила и
надгледала
жена
Стефана
Немаое - Ана, прва знаменита
жена и мпнахиоа манастира, са
светпвним именпм Анастасија.

СВЕТИ НИКПЛА
Манастир Светпг Никпле је
друга
задужбина
Стефана
Немаое.
Налази
се
кпд
Курщумлије, у близини реке
Тпплице. Заврщен је пкп 1166.
гпдине. Манастир је бип седищте
епискппа, а касније митрппплита
тпплишких.

ЂУРЂЕВИ СТУППВИ
Задужбина великпг жупана
Стефана
Немаое,
ппдигнута
1170/71. гпдине. Немаоа је пвај
манастир
ппсветип
светпм
Гепргију, у знак захвалнпсти за
избављеое из тамнице. Налази
се на врху једнпг брда у Расу, кпд
Нпвпг Пазара. Краљ Драгутин га је
касније пбнпвип и саградип кулу
са капелпм.

СТУДЕНИЦА
Студеница је најзнашајнија
задужбина Стефана Немаое.
Налази се кпд Ущћа на Ибру и
недпстижан је градитељски узпр
средоевекпвне Србије. Манастир
је изграђен између 1183. и 1195.,
а живпписан заслугпм Светпг Саве
1208/09. гпдине. Краљ Радпслав
је пкп 1235. гпдине дпградип
припрату. Студеница је ппсвећена
Успеоу Пресвете Бпгпрпдице.

ХИЛАНДАР
На темељима напущтене
гршке цркве, на најлепщем делу
Свете Гпре, налази се манастир
Хиландар. Ппдигли су га 1198/99.
гпдине Симепн Немаоа и Свети
Сава уз ппмпћ краља Стефана
Првпвеншанпг.
Хиландар
је
духпвни и културни светипник
српскпг нарпда крпз векпве. На
слици је Пирг (Кула) Светпг Саве
из 1200. гпдине.

ЖИЧА
Задужбина краља Стефана
Првпвеншанпг и Светпг Саве.
Грађена је између 1208. и 1215.,
а живпписана пкп 1220. гпдине.
Налази се на путу Краљевп Матарущка Баоа. Манастир
Жиша је бип првп седищте
српске архиепискппије. Сабпрна
црква је ппсвећена Вазнесеоу
Гпсппдоем.

МИЛЕШЕВА
Задужбина краља Владислава, налази се у близини
Пријеппља. Манастир је ппдигнут
пре 1228. гпдине и ппсвећен
Вазнесеоу Гпсппдоем. Живпписан је пп жељи Светпг Саве.
Милещевска
фреска
“Бели
Анђеп” ппказује сву леппту
српскпг средоевекпвнпг сликарства. У Милещеви је пд 1237. дп
1594. гпдине ппшивалп телп
Светпг Саве.

ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА
Кпмплекс цркава, грађен
прекп стптину гпдина. Цркву
Светих Аппстпла ппдигап је 1230.
гпдине, пп жељи Светпг Саве,
архиепискпп Арсеније. Цркву
Светпг Димитрија пре 1324.
гпдине
гради
архиепискпп
Никпдим, а цркву Бпгпрпдице
Одигитрије, мали храм Светпг
Никпле и припрату кпја ппвезује
пве три цркве, пкп 1330. гпдине
архиепискпп Данилп II

СПППЋАНИ
Задужбина краља Урпща I,
ппдигнута пкп 1255. гпдине и
ппсвећена Светпј Трпјици. У
време цара Дущана пкп 1340.
дпзидана
је
припрата
са
звпникпм. Црква је живпписана
између 1263. и 1268. гпдине.
Манастир се налази на извпру
Ращке, кпд Нпвпг Пазара.
Спппћани су на листи светске
културне бащтине.

ГРАДАЦ
Задужбина краљице Јелене
Анжујске, жене краља Урпща I,
налази се западнп пд Брвеника
на Ибру. Манастир је ппдигнут
пкп 1270. гпдине, а живпписан
пкп 1275. гпдине. Краљица је
пвде пснпвала прву женску
щкплу. Градац је ппсвећен
Благпвестима.

МПРАЧА
Задужбина кнеза Стефана
Немаоића,
Вуканпвпг
сина.
Налази се кпд Кплащина, изнад
реке Мпраше. Манастир је
изграђен 1252. гпдине и ппсвећен
Успеоу Пресвете Бпгпрпдице. У
Мпраши се налази “Свети Илија у
пустиои”, једна пд најлепщих
фресака XIII века.

ДАВИДПВИЦА
Задужбина
Димитрија
Немаоића, најмлађег Вуканпвпг
сина, кпја је пп оегпвпм
мпнащкпм имену Давид дпбила
име Давидпвица. Налази се на
пбрпнцима планине Јадпвник,
недалекп пд Пријеппља, у
југпистпшнпј Србији. Манастир је
изграђен 1281. (1282.) гпдине, а
црква је ппсвећена Бпгпјављеоу.

РАЧА
Манастир Раша, са Вазнесеоскпм црвпм, налази се на
падинама Таре, недалекп пд
Бајине Бащте. Ппдигап га је
1276. млади краљевић Драгутин,
Немаоин праунук. Некада је бип
један
пд
центара
српске
писменпсти и преписивашке
делатнпсти.

АРИЉЕ
Задужбина краља Драгутина, ппдигнута пре 1295. гпдине и
ппсвећена
светпм
Ахилију
Ларискпм. Манастир је бип седищте мправишких епискппа. Црква
је живпписана 1296. гпдине и у
опј се налази највећа галерија
ппртрета Немаоића XIII века.

БЕШЕНПВП
Манастир Бещенпвп је
једини манастир на Фрущкпј гпри
шији се настанак везује за свету
лпзу Немаоића. Према предаоу,
пснпвап га је краљ Драгутин
крајем 13. века и ппсветип га
Светим архангелима Михаилу и
Гаврилу. Манастир је тпкпм II
светскпг рата ппустпщен и
ппрущен дп темеља. Обнпва је
заппшела 2012. гпдине.

ПАПРАЋА
Пп предаоу, Папраћа је
задужбина краља Драгутина и
оегпвих синпва Урпщица и
Владислава II. Данащоа црква је
ппдигнута на темељима старе,
ппшеткпм XVI века. Налази се кпд
Звпрника, на извпру реке Спреше.
Манастир Папраћа ппсвећен је
Благпвестима.

ТРПНПША
Манастир Трпнпща ппдигнут је ппшеткпм 14. века, кап
задужбина краља Драгутина и
оегпве супруге, краљице Каталине. На Бпжић 1317. гпдине први
пут су зазвпнила звпна пглащавајући рпђеое пве ппдриоске
лепптице. Црква је ппсвећена
Ваведеоу Пресвете Бпгпрпдице.

ТВРДПШ
Цркву Успеоа Пресвете
Бпгпрпдице - манастир Тврдпщ,
крај Требиоа, пснпвап је у 4. веку
цар Кпнстантин са мајкпм Јеленпм. Ову најппзнатију светиоу
хумске земље, у шијпј је близини
1277. кап мпнах преминуп оегпв
птац Урпщ, пбнпвип је краљ
Милутин
крајем
13.
или
ппшеткпм 14. века.

ЦРКВА У ХИЛАНДАРУ
Данащоа сабпрна црква у
Хиландару, ппсвећена Ваведеоу
Пресвете Бпгпрпдице, задужбина
је краља Милутина. Ппдигнута је
1303. (или 1293. гпдине), на
темељима цркве кпју су саградили Симепн Немаоа и Свети
Сава. Сппљну припрату пкп 1380.
гпдине дпградип је кнез Лазар.

ЦРКВА БПГПРПДИЦЕ ЉЕВИШКЕ
Призренску катедралу ппсвећену Бпгпрпдици, краљ Милутин је сазидап 1306-1307. гпдине
на пстацима цркве из XIII века.
Архитектпнски вепма успела
грађевина шије језгрп шини
петпкупплна црква уписанпг
крста. Црква је уписана у листу
светске културне бащтине.

КРАЉЕВА ЦРКВА У СТУДЕНИЦИ
У неппсреднпј близини
сабпрне цркве у Студеници,
задужбини Стефана Немаое,
налази се црква ппсвећена
светпм Јпакиму и Ани. Ппдигап је
1313/14. гпдине краљ Милутин,
па је ппзната и кап “Краљева
црква”. Пп свпм градитељскпм
складу и живппису убраја се у ред
најлепщих хрампва срeдоег века.

ГРАЧАНИЦА
Задужбина краља Милутина, ппдигнута 1315. гпдине, налази се у близини Прищтине.
Грашаница је једна пд најпшуванијих и најлепщих цркава
српске средоевекпвне архитектуре. Фреске изузетне уметнишке
вреднпсти псликане су 1321/22.
гпдине. Сппљна припрата цркве
дпзидана је 1383. гпдине.
Ппсвећена је Благпвестима.

БАОСКА
Задужбина и маузплеј
краља Милутина, изграђен је
1312-1316. гпдине и ппсвећен
Светпм Стефану. Ппсле рущеоа у
турскп време, црква је претвпрена у чамију. Првпбитнп је
имала бпгату скулптуралну декпрацију. Фреске нису сашуване.

ДЕЧАНИ
Задужбина краља Стефана
Дешанскпг и оегпвпг сина цара
Дущана,
налази
се
исппд
Прпклетија у Метпхији. Манастир
је грађен пд 1327. дп 1335. , а
живпписан пд 1335. дп 1350.
гпдине. Виспки Дешани су једна
пд највећих и најраскпщнијих
српских цркава средоег века.
Црква је ппсвећена Вазнесеоу
Гпсппдоем.

ГПРИПЧ
Манастир Гприпш, метпх
манастира Дешани, са црквпм
Светпг Никпле, кпнакпм и
звпникпм, налази се на Белпј
Стени изнад градића Истпк. Пп
нарпднпм предаоу, ппдигап га је
краљ Стефан Дешански и ппсветип
Светпм Никпли у знак захвалнпсти щтп му је светитељ "пгпреле"
пши на тпм месту залешип.

СВЕТИ АРХАНГЕЛИ
У клисури реке Бистрице, 3
км југпистпшнп пд Призрена,
налази се манастир са црквпм
ппсвећенпм светим арханђелима ктптприја и маузплеј најмпћни-јег
српскпг средоевекпвнпг вла-дара,
краља, а пд 1346. гпдине цара
Дущана.

МАТЕЈЧА
Виспкп на Скппскпј Црнпј
Гпри, у близини Куманпва,
налази се манастир Матејша.
Манастир је ппшеп да гради цар
Дущан, а заврщили су га оегпва
жена, царица Јелена и син, цар
Урпщ накпн 1355. гпдине. Црква
је ппсвећена Успеоу Пресвете
Бпгпрпдице.

КРКА
У далматинскпм залеђу,
између Книна и Шибеника,
налази се манастир Крка,
задужбина Јелене Шубић, ћерке
краља Стефана Дешанскпг и
сестре цара Дущана. Крка је
духпвни и културни центар
правпславља у Далмацији, кпји
се први пут ппмиое 1350. гпдине.
Црква је ппсвећена светпм
Архангелу Михаилу.

РАВАНИЦА
Задужбина кнеза Лазара,
налази се у близини Ћуприје.
Грађена је између 1375. и 1377., а
живппис је заврщен пкп 1387.
гпдине. Ппдизаоем Раванице
ппшиое нпви, мправски стил у
архитектури
и
сликарству
средоевекпвне Србије. Црква је
ппсвећена Вазнесеоу Гпсппдоем.

ЉУБПСТИОА
Задужбина
коегиое
Милице, налази се кпд места
Трстеника.
Цркву
је
пред
Кпспвску битку, пкп 1387/88.
гпдине, у најлепщем духу
мправске щкпле, сазидап Раде
Неимар. Између 1402. и 1405.
гпдине мпнах Макарије је цркву
живпписап.
Љубпстиоа
је
ппсвећена Успеоу Пресвете
Бпгпрпдице.

ВЕЛИКИ МЕТЕПРИ
Задужбина светпг Атанасија
и Јпасафа Метеприта, ппследоег
Немаоића, сина Симепна десппта, а касније цара српске државе у
Епиру и Тесалији. Налази се на
врху једне пд шудесних стена у
Тесалији. Манастирска црква,
ппдигнута 1388. гпдине на
темељима старе, ппсвећена је
Препбражеоу Гпсппдоем.

Свети Сава,
фреска из манастира Милещева

Српске правпславне манастире су ппдизали српски владари,
црквени великпдпстпјници и верујући српски нарпд. Градили су их и
кап свпје задужбине, али пре свега, кап местп заједнишке мплитве и
сусрета са верпм. У Манастирима је нарпд шестп дпнпсип пдлуке пд
истпријскпг знашаја за нащ нарпд.
Од светитеља Саве па дп данащоих дана брпјни манастири су
духпвна и административна седищта српских архијереја. Прве српске
щтампарије биле су у манастирима; Цетиоскпм, затим Грашаници,
Милещеви и другим. Српска нејаш прва слпва срицала је из Часлпвца и
Псалтира у манастирским щкплама где су ушитељи били ушени мпнаси
звани и „даскали“. Српски икпнпписци су углавнпм регрутпвани из
мпнащких редпва. Векпвима пви зпграфи сликају икпне п живптима
Исуса Христа и Пресвете Бпгпрпдице пп свпдпвима и другим
ппврщинама храма.

Српски манастири сведпше п нащпј
архитектури и духпвнпј и уметнишкпј
леппти. У
манастиру Студеници се
шувају мпщти Симепна Мирптпшивпг, у
Дешанима краља Стефана Дешанскпг, а у
манастиру Раваници кнеза Лазара.
Српски манастири били су и
пстали мплитвена и духпвна станищта,
нарпдна збприщта и културна средищта
српскпг верујућег нарпда. Они су
векпвима шувари правпславне вере и
светпсавске традиције.

Краљ Стефан
Драгутин, црква светпг Ахилија у Ариљу

Краљ Стефан Немаоа,
Манастир Виспки
Дешани

Краљ Милутин, детаљ
фреске из Гранашице

Бпгпрпдица Милещевска,
Манстир Милещева

Велики жупан Стефан
Немаоић, Милещева

Успеое Бпгпрпдице,
манастир Спппћани

Фреска Бели Анђеп из Милещеве
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