Рашка
област
Рашка област је у континуитету насељавана од праисторије до
данашњих дана. Сведоци минулих
времена су бројни археолошки локалитети, утврђења, манастири и
цркве. У време римске колонизације
Ибарске долине, главни град у њој се
звао Municipium Dardanorum, а област Дарданија. Од XII века биографи Стефана Немање ово подручје
називају Ибар, док византијски
историчари Ибар и ширу област –
Рашка, по граду немањићке државе
званом Rassa, Rascia, Raxia именују
са Рашка што је касније усвојено
за географски појам назначеног подручја.

Rаsка
province
The Raska province is continuously
settled from prehistory to the present
day. The witnesses of the past are numerous archaeological sites, fortresses,
monasteries and churches. At the time
of the Roman colonization of the Ibar
Valley, the capital was called Municipium Dardanorum, and the province
Dardania. From the 12th century biographers of Stefan Nemanja called this
area the Ibar, while the Byzantine historians called Ibar and the wider area
- Raska, according to the town of the
Nemanjic’s state called Rassa, Rascia,
Raxia, named in Raska, which was later accepted for the geographical term
of the designated area.
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манастир

Манастир Градац (XIII век) задужбина је српске краљице Јелене, жене
краља Уроша I. Налази се на падинама планине Голије, 21 км удаљен од
Рашке. Манастирски комплекс чине грађевине: Велика Богородичина
црква, мањи храм Светог Николе, трпезарија са кухињом, конаци и
економске зграде. Манастирска црква садржи сва битна обележја
рашких храмова, са елементима готике. Лепота сликарства које је само
у фрагметима сачувано посебно се може видети у прелепој сцени Рођења
Христовог. У храму је краљица Јелена сахрањена 1314. године.

monastery

The monastery Gradac (XIII c) is the foundation of the Serbian Queen Jelena,
the wife of King Uros I. It is situated on the slopes of the Golija Mountain, 21 km
away from Raska. The monastery complex consists of buildings: Great Church
of the Holy Virgin, a small temple of St. Nicholas, a dining room with a kitchen,
lodging and economic buildings. The monastery church contains all the
important features of Raska's temples, with elements of the Gothic. The beauty
of painting, which is only saved in fragments, represents the beautiful scene of
the Birth of Christ. In the temple Queen Jelena was buried in 1314.

Градац

Gradac
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манастир

Нова
Павлица

Новопавличка црква Светог Ваведења (XIV век), задужбина је
средњевековних властелина, браће Стефана и Лазара Мусића и њихове
мајке Драгане, сестре кнеза Лазара. Удаљенa je 7 км од Рашке. Манастир
је саграђен између 1383. и 1386. године у селу Павлицa. По архитектури
припада моравској стилској групи, као и остаци веома оштећеног
сликарства. Приликом преноса моштију кнеза Лазара 1392. године у
његову задужбину манастир Ресаву, мошти су преноћиле у овој цркви.

monastery

Nova Pavlica Church of Holy Virgin Entrance (XIV c) is the foundation of
Music Brothers (Stefan and Lazar) and their mother Dragana, sister of Prince
Lazar. It is situated 7 km from Raska. It was built between 1383 and 1386 in
the village Pavlica. By its architecture it belongs to the Moravian style group
(Morava school), as well as the remains of a very damaged paintings. When
transporting the body of Prince Lazar to his mausoleum in Resava in 1392, he
spent the night in Pavlica.

Nova
Pavlica
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манастир

Стара
Павлица

Стара Павлица се налази у непосредној близини Нове Павлице, на десној
обали реке Ибра. Hије познато када је манастир настао, ни ко је био
ктитор. Први пут се помиње у XII веку. План цркве је готово идентичан
основи цркве Смрти Богородичине у Никеји (VI-VII век) па је могуће да
потиче из преднемањићког периода, XI век. Тумачење једног преписа
даровне повеље Стефана Немање манастиру Студеници изградњу
овог споменика смешта у XII век. По архитектонско-просторној и
конструктивној концепцији Стара Павлица је јединствен храм у Србији.

monastery

Stara Pavlica Monastery is situated next to the Nova Pavlica, on the right bank
of the Ibar River. The founder and the time of construcion of Stara Pavlica
Monastery are not precisely known. For the first time it is mentioned in the XII
century. The church plan is almost identical to the Church of the Death of the
Virgin in Nike (VI-VII c) and it is possible that it originated from the beforeNemanjic’s period, XI century. According to the historical sources founding
charter of King Stefan to the Studenica Monastery places this monument in the
XII century. According to the architectural, spatial and constructive concept,
Stara Pavlica Monastery is a unique temple in Serbia.

Stara
Pavlica
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манастир

Манастир Кончул, познат под именом Никољача, налази се на левој обали
реке Ибар, недалеко од Рашке. По предању основао га је Стефан Немања
око 1175. године. Први пут се помиње у Студеничком типику између
1207. и 1215. године. Највећи успон доживео је у време краља Милутина
(XIV век) када је био седиште новоустановљене кончулске епископије.
Манастир је опустошен и срушен у аустријско - турском рату 1689.
године. Обновљен је 1861. године. У њему је замонашен свети
архиепископ Данило II.

monastery

Koncul Monastery, known as Nikoljаca, is situated on the left bank of the Ibar
River, near Raska. According to the historical sources it was founded by Stefan
Nemanja around 1175. For the first time it was mentioned in Studenica typich
between 1207 and 1215. Koncul Monastery was highly respected during the time
of King Milutin (XIV c) when it was the seat of the newly founded bishopric in the
province of Koncul. Koncul Monastery was destroyed in Austro – Turkish War in
1689. It was reconstructed in 1861. Archbishop Danilo II became
a monk in the Koncul Monastery.

Кончул

Koncul
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локалитет

Небеске
столице

Archaelogical site

Nebeske
Stolice

Локалитет Небеске столице (V-VI век) се налази на Копаонику непосредно
испод Панчићевог врха, на надморској висини од 1800 м. Име локалитету
дао је војвода Мишић 1895. године. Касније је топоним означио читаво
брдо, одакле се сагледава простор римске провинције Дарданије, које се
простире до платформе, познате као црквине Св. Прокопија. На Небеским
столицама је пронађена ранохришћанска базилика са двоструком апсидом
која је рађена у техници ломљеног и тесаног камена. Црква има сложену
основу, коју чине припрата, наос, северни брод и јужни анекс.

Archaelogical site Nebeske Stolice (V-VI c) is situated on Kopanik Мountain just
beneath Pancic’s peak, at an attitude od 1800 m. The name of the archaelogical
site was given by Duke Misic in 1895. The area of the old Roman province
Dardania spreads from the platform of the Church of St Procopius. At the
Nebeske Stolice was found early-Christina basilica with a double apses. The
church features complex base which consists of narthex, naos, the north part
and the southern annex.
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„Долину реке Рашке и Ибра
називају, с правом, долином
српских краљева. Ту је била
престоница првог владара, ту
су били дворци, летњиковци,
виногради, рудници и ловишта
династије Немањић, ту су
саграђене њихове најзначајније и
најлепше црквене задужбине. Од
престонице, двораца и летњиковаца готово да ништа није
остало, а већина манастира и
цркава и данас постоји. Долина
Рашке и Ибра је у неку руку
српска Света Гора. Тамо је више
манастира и цркава него у целој
Србији. У тој долини светле и заре
се крстови и кубета Жиче, Студенице, Градца, Павлице, Кончула,
Бањске, Ђурђевих Ступова, Петрове цркве, Сопоћана...“
Милисав Савић „Рашка, у долини
српских краљева“

”The valley of the Raska and Ibar rivers
is quite justifiably called the valley of
the Serbian Kings. It was there that
the first Serbian ruler established
his seat of government – there were
castles, summer residences, vineyards,
mines and the hunting grounds of the
Nemanjic’s dynasty; it was there that
their most important and most beautiful
ecclesiastical monuments were built.
Today, there is almost nothing left of the
seat of government, castles and summer
residences, but most od the churches
and monasteries still stand. The Raska
and Ibar valley could be said to be the
Serbian Holy Mount. There are more
monasteries and churches there than
in the whole of the rest of Serbia. The
domes and crosses of Zica, Studenica,
Gradac, Pavlica, Koncul, Banjska,
Djurdjevi stupovi, The Church of St
Peter, Sopocani, shine out and sparkle
throughout the valley…”
Milisav Savic, ”Raska, in the valley of
the Serbian Kings”
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манастир

Жича

monastery

Zica

Налази се у селу Крушевица на падинама Столова, 5 км
југозападно од Краљева и 75 км од Pашке. Манастир је основао
краљ Стефан Првовенчани почетком XIII века (1206 -1217).
Жича постаје седиште новоосноване српске архиепископије
1219. године. У Жичи је Сава крунисао брата Стефана за краља.
Манастир је био изложен честим нападима и страдањима,
више пута и обнављан. Архитектура припада рашкој школи, а
фасаде су црвене боје по угледу на светогорску архитектуру.

манастир

Студеница је задужбина Стефана Немање (XII век). Налази се
изнад десне обале реке Студенице, удаљена од Краљева 62 км и
од Рашке 41 км. Спољни изглед Богородичине цркве складан је
однос два архитектонска схватања: романике и византијског
обликовања. Из овог прожимања настао је особен градитељски
стил – рашка школа. Манастирски комплекс су допунили својим
задужбинама краљ Радослав - припратом, а краљ Милутин
црквом посвећеном Светом Јоакиму и Ани. Очуван живопис из
више епоха уздиже овај споменик на једно од највиших места у
целокупном византијском зидном сликарству.

It is situated in the village Krusevica on the slopes of Stolovi, 5 km to
the south-west of Kraljevo and 75 km from Raska. The monastery was
established by the King Stefan Prvovencani (first –crowned) at the
beginning of the XIII century (1206-1217). In 1219 Zica Monastery
became the seat of the new established Serbian archbishopric. In Zica
Monastery Sava crowned his brother Stefan who became the first
Serbian king. Zica was exposed to the often attacks and calamities and
it was reconstructed several times. The architecture belongs to Rascian
architectual style (Raska School) and the facades are red in appearance
of the Holy Mount architecture.

monastery

Studenica Monastery is the foundation of Stefan Nemanja (XII c). It
is situated above the right bank of the Studenica River, 62 km from
Kraljevo and 41 km from Raska. The facades of the Virgin Mary
Church is brilliant combination of Byzantine and Romanesque details,
representing the so-called Raska school. The monastery complex was
expanded with foundation by King Radoslav and King Milutin with
a church dedicated to St. Joachim and Anna. The colors from several
epochs rises this monument to one of the highest places in the entire
Byzantine wall paining.

Студеница

Studenica

17

18

Петрова
црква

Петрова црква налази се на узвишици изнад десне обале реке
Дежеве, недалеко од њеног ушћа у реку Рашку. Удаљена је од
центра Новог Пазара 2 км и од Рашке 18 км. Црква је посвећена
апостолима Петру и Павлу. О постанку Петрове цркве постоје
два предања. По једном ову цркву сазидао је апостол Тит, ученик
апостола Павла. По другом, дукљански краљ Бело Павлимир
после победе над рашким жупаном Лутомиром саградио је цркву
средином IX века и тада је основана епархија у Рашкој, прва у
самосталним српским жупама.

манастир

Манастир Ђурђеви Ступови основао је велики жупан Стефан
Немања 1168. године. Удаљен је од Новог Пазара 4 км, а од
Рашке 25 км. Немања је ову светињу подигао у знак захвалности
Светом Ђорђу, што га је избавио из тамнице, где су га
затворила браћа. Манастир је напуштен крајем XVII века у
време аустро-турских ратова када је разрушен. Већа разарања
доживео је 1912. године у борбама за ослобођење од Турака, као и
1941. године. Последњих година манастир је у реконструкцији и
изградњи.

Petrova
crkva

Petrova crkva is situated on the mild hillock above the right bank of
the Dezeva River, near its mouth to the River Raska. It is 2 km from
the centre of Novi Pazar and 18 km from Raska. It is dedicated to the
Apostles St Peter and Paul. There are two legends about the formation
of this church. One says that apostle Tit, a disciple of St Paul built it.
The other says that Dukla`s king Belo Pavlomir built it in the middle
of the IX century, after the victory over Raska prefect Lutomir. It was
when the Raska diocese, the first independent Serbian parish, was
established.

monastery

Monastery Djurdjevi Stupovi was founded by the great mayor Stefan
Nemanja in 1168. It is 4 km from Novi Pazar and 25 km from Raska.
Nemanja built this holy object as a sign of thankfulness to St George
because he had set him free from the dangeon where his brothers had
imprisoned him. The monastery was abandoned at the end of the XVII
century, in the time of Austro - Turkish wars when it was demolished as
well. It had greater devastation in 1912 in the battles for liberation of
the Ottoman Empire, as well as in 1941. During the last few years, the
monastery is in the phase of reconstruction.

Ђурђеви
Ступови

Djurdjevi
Stupovi
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манастир

Сопоћани

monastery

Sopocani

Манастир Сопоћани, задужбина краља Уроша I, сина Стефана
Првовенчаног, изграђен је у другој половини XIII века (1263-1268),
поред извора реке Рашке. Манастир је од Новог Пазара удаљен
14 км, а од Рашке 35 км. Припада епохи рашке архитектуре,
баштини фреско сликарствa високог квалитета. Данас је
један од најзначајнијих српских културних споменика, који је
1979. године увршћен на УНЕСКО-ву листу светске културне
баштине.

Sopocani monastery, the foundation of King Uros I, the son of Stefan
Prvovencani (first crowned), was built in the second half of the XIII
century (1263-1268), near the source of the Raska River. It is 14 km
from Novi Pazar and 35 km from Raska. It belongs to the epoch of
Raska architecture, the heritage of fresco painting of high quality.
Today, monastery is one of the most important Serbian cultural
monuments, which has been included in the UNESCO list of world
heritage in 1979.

Маглич

Брвеник

Рас

Maglic

Brvenik

Ras

Велика тврђава, средњевековни град
површине око 2200 м², који је штитио прилаз
Ибарској клисури, налази се на десној обали
Ибра на путу Краљево - Рашка, удаљен 29
км од Рашке. По предању настао је у првој
половини 13. века.

A big fortress, a medivial town of about 2200
m² is situated at the right bank of the Ibar River
on the road Kraljevo - Raska. It is 29 km from
Raska. According to the historical sources it was
built in the 13th century.

Средњевековни град на ушћу реке Брвенице
у Ибар, удаљен од Рашке 10 км, контролисао
је прилазе долинама Ибра и Брвенице. Први
пут се помиње 1280. године.

A medieval town is located at the mouth of
the Brvenica and the Ibar Rivers, 10 km from
Raska. Its purpose was to control the ways
to the Ibar and Brvenica valleys. The town is
mentioned for the first time in 1280.

Средњовековни град, прва српска
престоница, налази се 11 км западно од
Новог Пазара и 29 км од Рашке. Заједно
са манастиром Сопоћани од 1979. године
налази на УНЕСКО-вој листи светске
баштине.

A medivial town, the first Serbian capital, is
located 11 km west of Novi Pazar and 29 km
from Raska. It is on the UNESCO World Heritage
List together with the Monastery Sopocani since
1979.
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Фототипско издање Мирослављевог
јеванђеља, најзначајнијег ћириличног
споменика српскословенске писмености
из 12. века чува се у Центру за културу
„Градац“ у Рашки.
Phototype edition of Miroslav's Gospel,
the most important Cyrillic monument
of Serbian-Slavic literacy from the 12th
century, is kept in the Center for Culture
„Gradac“ in Raška.
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