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1. УВОД 

 

 Средњовековни манастири, као најпостојанији сведоци векова, су чувари православне вере, 

националног идентитета, културе и традиције српског народа. Као најважнији аспект културно – 

историјског наслеђа, представљају окосницу реализације верског туризма са аспекта 

Православља. Они својим значајем и духовношћу привлаче људе да их посете и упознају се, не 

само са њиховим ктиторима, архитектуром, фрескама већ и са простором на којима се налазе и 

људима који су на њему живели и живе. 

  Предуслов за остварење верског туризма јесте слободно време и вишак средстава. 

Међутим, то су само нужни разлози да се од жеље крене ка реализацији. Путовања мотивисана 

верским разлозима почивају на Промислу Божјем и унутарњој човековој потреби. За човека који 

је укорењен у својој вери, одлазак на свето место није обично путовање, већ  је то пут који служи 

његовом духовном узрастању. Мотивација туристе за предузимањем оваквог вида путовања може 

бити, од чисте радозналости, до потребе да се упозна са сопственом или туђом културном 

баштином.  

 Верски туризам је у свету, већ дужи временски период, један од водећих посебних         

облика туризма. Све је већи број туристичких агенција које се баве верским туризмом, али на 

начин који је другачији од оног како се према њему односе различите религије. Разлике постоје и 

између самих религија. За разлику од римокатоличког хришћанства, где се о верском туризму 

расправља на конгресима и симпозијумима, у православном свету се врло мало пажње придаје тoj 

области. 

У Србији се тек последњих година појачавају активности у промоцији верских путовања. 

Појављују се агенције које у својим понудама имају поклоничка путовања, усмерена како према 

домаћим, тако и према православним светињама у окружењу. Све већи број људи има потребу и 

одлучује се да посети неки од манастира, водећи се духовном потребом.  

Предмет истраживања овог рада јесте значај и улога манастира, конкретно оних који 

припадају тзв. Рашкој школи српског средњовековног градитељства, у развоју посебних видова 

туризма, културног и верског, у Србији. Оквир истраживања ће географски, бити одређен 

православним манастирима унутар граница данашње Србије, будући да се сакрални објекти који 

припадају овој стилској групи налазе и у околним земљама. 

Циљ истраживања јесте утврдити положај манастира Рашке школе у укупном туризму 

Србије и начине за њихову, што целисходнију, туристичку валоризацију. Неопходно је утврдити 

механизме за успостављање оптималног баланса, између укључивања манастира у туристичке 

токове, са једне, и ненарушавања утврђеног начина живота у самим манастирима, са друге стране. 

 

Задаци истраживања су: преглед и прикупљање литературе, анализирање околности и 

утицаја који су довели до формирања Рашке школе градитељства, инвентаризација или попис 
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манастира који припадају овој стилској групи, анализа и синтеза елемената манастира као 

објеката културно – историјског наслеђа, њихова туристичка валоризација. 

Методологија истраживања обухвата квалитативно – квантитативни и    аналитичко – 

синтезни приступ. У раду су коришћени и одређени принципи који чине основу модела 

туризмолошког истраживања, као што су: истраживање каузалности, појавних облика и ефеката. 

Процес валоризације културно – историјског наслеђа, чији су српски православни 

манастири витални део, је комплексан задатак који захтева учешће и међусобно координирање 

свих страна које учествују у њему. Овај рад представља скромну иницијативу за ширу дискусију о 

начину и механизмима спровођења туристичке валоризације ових репрезентативних објеката, на 

начин, који ће задовољити све актере на територији Србије. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Манастири Рашке школе у Србији у функцији развоја културног и верског туризма 

6 
 

 

                                 2. МОНАШТВО И МАНАСТИРИ 

 

 Назив манастир потиче од грчке речи монастирион - „самотно утврђење, самостан“, од 

монос – „један, сам“ и стириос – „утврдити“. То је место где се живи монашким животом, који је 

у потпуности посвећен Богу. Монах, од грчке речи монахос – „самотник“,  проводи живот у 

подвигу, посту, молитви, врлини, послушности и сиромаштву, у потпуном повлачењу од света 

(pravoslavlje.net). 

У првим временима хришћанске Цркве скоро сви верујући су водили чист и свет живот, 

какав захтева Јеванђеље, aли су постојали и многи међу верујућима који су имали потребу за 

већим подвигом. Једни су се добровољно одрицали од имања и делили га сиромашнима. Други, по 

угледу на Пресвету Богомајку, Св. Јована Претечу,Свете апостоле Петра и Павла, Јована и Јакова, 

примали су на себе завет девства, проводећи време у непрестаној молитви, посту, уздржању и 

труду, било да су се удаљавали од света или живели скупа са осталима. Такви људи називали су се 

аскетама, тј. подвижницима. 

Од трећег века, када је хришћанство почело убрзано да се шири, чему је у највећој мери 

допринело издавање Миланског едикта 313. године, када је прокламована слобода Хришћанства, 

строгост живота међу хришћанима је почела да слаби. Подвижници су почели да се удаљавају и 

живе у планинама и пустињама, и тамо, удаљени од света и његових саблазни, водили су строг 

подвижнички живот. Такви подвижници, који су се удаљили од света називали су се отшелницима 

или пустињацима. Тако је положен темељ монаштву, или на руском иночеству (инок - монах), тј. 

другом (ином), удаљеном од света, начину живота. 

Монаштво је удео малог броја изабраних, који имају „призвање“, тј. несавладиву унутарњу 

жељу за монашким, усамљеничким животом, да би свецело посветили себе служењу Богу. Како је 

и рекао о томе Сам Господ: „Ко може примити, нека прими“ (Мт. 19,12). 

Св. Атанасије говори: „Два су чина и стања у животу: једно обично и својствено човеку 

живљење – супружанство; друго ангелско и апостолско, од којег вишега не може бити – 

девство или стање иночко“. 

Преп. Нил Росански говори: „Монах је ангео, а дело његово је милост, мир и жртва хвале“. 

Они који ступају на пут монашког живота морају имати тврду одлуку: „одрећи се света“, 

тј. одрећи се од свих земних интересовања, развијати у себи силе духовног живота, у свему 

испуњавајући вољу својих духовних руководитеља, одричући се од сваког имања, чак и од старог 

имена. Монах узима на себе добровољно мучеништво: самоодрицање, живот удаљен од света – 

усред труда и лишавања. Монаштво само по себи није циљ, већ је оно само моћно средство за 

достизање високог духовног живота. Циљ монаштва је стицање моралне духовне силе, за спасење 

душе. Монаштво је највећи подвиг духовног служења свету; оно чува свет, моли се за свет, 

духовно га храни и стоји пред Богом за њега, тј. савршава подвиг молитвеног заступништва за 

свет. У томе лежи главна и непроцењива заслуга монаха за заједницу, која се огледа у њиховој 

непрестаној молитви за Цркву, отаџбину, живе и упокојене слуге Божије. 
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                                    Слика 1. Преподобни Антоније Велики 

                                    Извор: istinoljublje.files.wordpress.com 

За отаџбину монаштва сматра се Египат, а за оца и устројитеља – преп. Антоније Велики. 

Преп. Антоније био је оснивач отшелничког монаштва, које се састојало у томе, да је је сваки 

монах живео одвојено у колиби или пећини, предајући се посту, молитви и трудовима на корист 

своју и сиромашних (плели су корпице, простирке и сл.). Сви они су се налазили  под 

руководством једног старешине или наставника – авве (што значи „отац“). 

Још за живота преп. Антонија Великог појавио се други ред монашког живота. 

Подвижници су се окупљали у једну заједницу, трудили се сваки по својој сили и способностима, 

на општу корист и потчињавали се истим правилима, истом поретку, такозваном уставу. Такве 

заједнице називале су се киновијама или манастирима. Авве манастира почели су се називати 

игуманима и архимандритима. Оснивачем општежитељног монаштва сматра се преп. Пахомије 

Велики (orthodox.ru). 

У IV веку почиње организовање великих монашких насеобина – манастира, најпре у 

Египту, затим на Синају, у Светој земљи, Сирији, Месопотамији, деловима Мале Азије, а из ових 

средишта монаштво се касније ширило у све делове хришћанске васељене и на Истоку и на 

Западу (pravoslavlje.net). 

 

                                             2.1. МАНАСТИРИ  У СРБИЈИ 

 

Ко је кадар да исприча о моћи Божијој?... Њега заволеше наши очеви и у Њега се уздаше, 

уздаше и спасли су се, јер одбацивши бригу о свему земаљском и прихвативши се духовног разума 

и страха Божјег, заменише земаљско царство небеским животом и бескрајном славом, 

оставивши нам на земљи успомене достојне хвале. 

https://istinoljublje.files.wordpress.com/2013/02/sv-antonije.jpg
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Стефан Урош III, по милости Божијој краљ свих србских и поморских земаља. (Одломак из 

Оснивачке повеље манастира Високи Дечани, XIV век) (Високи Дечани, 2017). 

  

      Слика 2. Свечани потпис краља Стефана Уроша III на крају Дечанске хрисовуље 

                                         Извор: sedmica.me 

Највећи монашки ауторитет за православни свет била је и остала Света Гора. Стефан 

Немања, родоначелник српске државе, сваке године је даривао атонске манастире. На његовом 

двору често и радо су виђени светогорски монаси који су свакако имали велики утицај на животни 

пут Растка Немањића, најмлађег Немањиног сина. Његов одлазак на Свету Гору, примање 

монашког пострига и имена Сава, представља снажан подстицај за даљи ток српског монаштва. 

Темељи српског монаштва узидани су у манастире Хиландар и Студеницу, задужбине Стефана 

Немање (Св. Симеон) и Св. Саве. Ова два манастира су „отац и мајка“ свих каснијих српских 

манастира који, већ више од осам векова, ничу по Србији, свим српским земљама и свим 

пределима где живе Срби (Милеуснић С., 2002). 

Стефан Немања је обнављао и манастир Св.Арханђела у Скопљу, као и храм Св. 

Пантелејмона у Нишу. Даље је Немања слао поклоне и великим црквама хришћанства, и то како 

онима на Истоку: „Великој цркви“ у Јерусалиму, Св. Јовану Претечи у Јерусалиму, Св. Теодосију 

„у Пустињи“, Богородици Евергетидској у Цариграду,   Светом Димитрију у Солуну, тако и онима 

на Западу: Петровој Цркви у Риму, Св. Николи у „Великом Барију“ (Првовенчани), (Марковић В., 

2002). 

Свети Симеон је понос наше средњовековне цркве. Изгледа, да је његов култ у Средњем 

веку био већи чак и од Савиног. Он је заштитник државе, и њему се народ обраћао у случају 

опасности. Он је сталан владалац Србије: потоњи владаоци су само његови сувладари. Српски 

народ се назива „племеном Светога Симеона“ (Доментијан), (Марковић В., 2002). 

Немањино дело је надоградио његов најмлађи син Свети Сава, који му је дао потребну 

дубину. Поставио је темељ организацији и независности православне цркве у очевој државној 

творевини. Уз Немању главни је творац ортодоксне Србије XIII-XIV века (Марковић В., 2002 ). 

Као утемељитељ српске цркве и први архиепископ, он је и њен „наставник и учитељ“. Свети Сава 

је творац таквог концепта државног устројства, где су узајамни односи између православне цркве 

и немањићке државе у највећем могућем складу, са циљем успостављања државе на духовним 
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начелима. Овакви односи су се одржали све до краја националне самосталности,  и продужени су 

и после овога у оданости цркве националним идеалима у идентификовању српства са 

православљем. 

Највећи број манастира грађен је на старијим црквиштима и темељима ранохришћанских 

храмова. Дух светосавске традиције исказан је у оснивању организованих и равномерно 

распоређених манастирских скупина као што су овчарско – кабларски  и фрушкогорски 

манастири, затим манастири на падинама Мојсињских планина – између Сталаћа и Ражња, у 

Полимљу, на Руднику, у Банату. Некада је у непосредној близини Београда било десетак 

манастира, од којих је већина и данас активна.  

             

                               Слика 3. Улазна капија манастира Милешева  

                                           Извор: Михајловић Н., 2019  

Манастири су у Србији подизани у оним пределима који су задовољавали основне услове за 

постојање монашке заједнице. Простор за заснивање монашког насеља одабиран је са највећом 

пажњом, нарочито за краљевске манастире, који су били на највишем ступњу у тој хијерархији. То 

су најчешће била скровита и тешко приступачна места, али недалеко од важних прометних 

путева, у близини река и извора(Милеуснић С., 2002). Масивним и високим обзиђем био је 

одвојен посвећени простор манастира од спољашњег света и уз њега су подизане зграде. У том 

простору, укључујући и одвојен економски део, био је организован целокупан живот 

манастирског братства. По угледу на задужбину родоначелника династије Немањића у 

Студеници, српски манастири су имали централно решену схему основе са наглашеним 

симболизмом средишта, у којем је саборна црква, а око ње су у приближно кружном распореду, уз 

обзиђе, грађене монашке келије и друга здања секуларне и култне намене. Смештена у средиште, 

црква је упоређивана у житију Св. Атанасија Атонског са оком које сагледава из свих праваца, и 

остала је без прекида доминанта монашког насеља. Као што је био организован живот монаха, 

тако је морало бити предвиђено и место за сахрањивање, и за то је, сем у цркви и њеној припрати, 

одређиван простор око цркве, а касније и изван манастирског комплекса. 



Манастири Рашке школе у Србији у функцији развоја културног и верског туризма 

10 
 

Једно од одредишта за оснивање и подизање манастира је било и обитавалиште неког од 

монаха који је својим подвижничким животом привукао и остале који су тежили богоугодном и 

монашком тиховању. Српски манастири су подизани и као скупине и као осамљеници. Међутим, 

скоро да нема српског дома из којег се током једног дана није могло стићи до неког манастира. 

Локација манастира је била изузетно важна, како за живот и сигурност самог манастира, тако и за 

његову духовну комуникацију са верницима и ходочасницима. 

Живот у монашкој заједници одвијао се по утврђеном реду, односно типику. Ова правила 

понашања у српским манастирима постоје од времена Светог Саве који је саставио, односно 

превео делове Евергетидског типика и прилагодио га условима у нашим манастирима, Хиландару 

и Студеници. 

У основи, сваки типик чине две целине: прва се односи на уређење и управу манастира, а 

друга на поредак вршења богослужења. Српска православна црква преузела је византијски типик, 

односно изворне облике источног православног монаштва. 

Као ктитори и оснивачи манастира у Србији појављују се најпре и најчешће српски владари 

и чланови њихових породица, потом српска властела, црквени великодостојници и народ. Српски 

владари, од Стефана Немање и осталих владара из Немањиног рода, затим Лазаревића и 

Бранковића, па до Обреновића и Карађорђевића, оснивачи су бројних манастира у српским и 

другим православним земљама. 

Један од највећих задужбинара је српски краљ Милутин, који је подигао преко 40 

манастира. Српски краљеви, деспоти и остала властела су кроз изградњу и подизање ових 

монументалних здања исказивали своју политичку моћ и духовно богатство – православну веру; 

чак ово друго у знатно већој мери. То потврђује и чињеница да су се неки од српских владара, 

посебно из Немањиног рода, одрицали власти и примали монашку ризу. Исто тако, многи од њих 

су, због богоугодног живота, проглашени за свете (канонозовани) и унети у Именослов Светих 

Срба Српске православне цркве. Монашки постриг, потом ореол светог, примили су поред 

Стефана Немање, Стефан Првовенчани (преп. Симон монах), краљ Драгутин (преп. Теоктист), 

краљ Стефан Урош Трећи (Св. Стефан Дечански), а затим и свети из куће Бранковића. 

У време када замире српска држава, националну бригу преузима Српска православна црква: 

патријарх је етнарх који предводи и заступа свој народ у свим приликама. У то време, а то је 

робовање под Турцима, улогу оснивача и обновитеља манастира у Србији, тих духовних 

станишта, преузима српска јерархија: патријарси, архиепископи, митрополити и епископи. 

Најбољи пример је Пећка патријаршија коју су градили архиепископ Арсеније Први (подигао је 

цркву Светих Апостола), архиепископ  Никодим (цркву Светог Димитрија) и архиепископ Данило 

Други (храм Богородице Одигитрије, капелу Светог Николе  и припрату). После страдања у време 

турске најезде, ова древна светиња обновљена је почетком друге половине XVI века трудом 

патријарха Макарија Соколовића. При подизању манастира и цркава, српској јерархији 

придружује се и народ са својим свештенством и монаштвом. Манастири које подиже народ са 

својим духовним вођама током XVI, XVII и XVIII века, једноставне су грађевине, скромног 

живописа и иконостаса. 
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Поред тога што су представљали главна молитвена стецишта, српски средњовековни 

манастири су постали и црквено – административни центри, односно седишта патријараха, 

архиепископа, митрополита и епископа. Седиште Српске православне цркве било је у манастиру 

Жичи, а потом је пренето у Пећку патријаршију. 

Српски манастири су гробна почивалишта бројних српских владара, властеле и црквених 

великодостојника. Неки од манастира и данас чувају мошти светих српског рода. У манастиру 

Студеници се налазе мошти Св. Симеона Мироточивог, у Високим Дечанима Св. краља Стефана 

Дечанског, а у Раваници Св. кнеза Лазара. Ти свети Срби, оснивачи и заштитници манастира, у 

тешким временима српске прошлости ношени су чак до Сентандреје и других места до којих су 

Срби стизали у честим сеобама. 

Посебну улогу одиграли су манастири у очувању националне свести и православне 

традиције. Код манастира су била главна црквено – народна зборишта и скупови. Уочи устанка 

српска војска се причешћивала у манастирским храмовима и одатле кретала у борбу за очување 

српског имена и светосавске традиције. Српски прваци су значајне историјске одлуке доносили на 

црквено – народним скупштинама које су се одржавале у манастирским портама или конацима. 

Велики број игумана, архимандрита, јеромонаха и монаха учествовао је или био предводник у 

многим српским побунама и устанцима против вековних поробљивача и тлачитеља. 

Манастири у Србији су вековима били главна училишта и прве школе. Овде је српска нејач 

срицала прва слова, а учитељи су били калуђери. Од времена Св. Саве, па до краја XIX века на 

хиљаде богослужбених и других црквених књига преписано је у манастирским скрипторијама. 

После изгона Турака из Србије, при манастирима се отварају основне школе. 

Кроз архитектонске форме манастирских храмова, конака и осталих здања могу се пратити 

токови уметничког обликовања почев од византијског наслеђа, преко рашке и моравске школе, 

затим градитељства из турских времена, барока, неокласицизма, па све до данашњих остварења. 

То су једина аутентична сведочанства у којима су изражени и добрим делом сачувани токови 

српског градитељства и његовог свеукупног уметничког наслеђа. 

Фреско – сликарство Студенице, Милешеве, Сопоћана, Дечана, Грачанице и осталих 

манастира у Србији представља највиши сликарски домет, не само на Балкану већ и у Европи. 

Студеничко распеће је у том смислу фундамент и смерница тога века. Моравска скупина 

манастира, са својим архитектонским складом, сликарством и богатством декоративних рељефа, 

исказује зрелу националну уметност која се изградила и формирала на провереним 

традиционалним источноправославним предлошцима. У време ропства под Турцима, црквено 

сликарство и остала уметничка остварења углавном негују калуђери. Та уметност, у свом домену, 

на најбољи начин одражава и време и могућности. 

После Велике сеобе Срба 1690. године под патријархом Арсенијем Трећим Чарнојевићем, 

поново се снажи српски уметнички дух, који се на подручју Карловачке митрополије , сучељава са 

западним, римокатоличким, уметничким схватањем. На тим просторима, током  ХVIII века, 

настају многа ликовна и уметничка остварења која су по свом уметничком изразу блиска 

западним, али са препознатљивим националним и православним одликама. 
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Манастирске ризнице представљале су уметнички и духовни капитал сваког манастира. 

Оне настају упоредо са оснивањем манастира. Ктитори и ходочасници прилагали су вредне 

црквено – уметничке и литургијске предмете за помен својих сродника и за своје здравље. Још је 

Свети Сава са својих путовања по Истоку доносио златоткане одежде и богослужбене утвари од 

сребра и злата за потребе манастира. Српски владари, властела, свештенство и народ прилагали су 

своје драгоцености манастирима, најчешће за своје здравље и својих најближих, некада као завет 

или светитељу у част. 

Благо манастирских ризница највише су пљачкали „безбожни Агарјани“ (Турци) и остали 

српски поробљивачи, посебно Угри, Немци и Хрвати. Они су данима и месецима, у товарима и 

вагонима, немилосрдно пустошили ове уметничке мајдане који су по броју, историјском трајању и 

уметничкој вредности представљали праве музеје и галерије. Нажалост, са ризницама уништени 

су и многи манастири, било да су их непријатељи палили и рушили, или да су због изгона и 

страдања калуђера запустели. Један број је временом обновљен – неки су и по неколико пута 

васкрсавали из пепела и рушевина. Манастири у Србији су замирали, али никада нису умирали. 

Пролазило је и по неколико векова док се неки од манастира не би васпоставио, а многи још и 

данас чекају своју обнову. Сви завојевачи на српским просторима прво су пљачкали, а потом и 

рушили цркве, манастире и остала добра српског народа, уништавајући тиме српску културну 

баштину, те темеље српског историјског, духовног и културног постојања (Милеуснић С., 2002 ). 

 

                                              2.2. МОНАШТВО У СРБИЈИ 

 

Манастири у Србији нису само цркве и конаци, богате ризнице и древне књигохранилице. 

Њихова животна снага и духовна вертикала јесу монаси, сажитељи тих светиња, који их вековима 

граде и духовно богате; они су њихови чувари и наши молитвеници (Милеуснић С., 2002 ). 

                               

                               Слика 4. Монах у молитви 

                                Извор: manastir-lepavina.org 

Од времена оснивања првих српских манастира њихово је устројство било засновано по 

угледу на византијска монашка насеља као општежиће – киновије и они су у програмској и 

просторној организацији остали готово неизмењени током целог средњег века. Уз највеће и 
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најзначајније манастире, као уз Студеницу, Пећку патријаршију, или Дечане, постојале су и 

одвојене испоснице са келиотама потчињеним киновијском манастиру у чијем су окружењу 

настајале. 

Монашке заједнице остваривале су своју сложену верску и друштвену улогу благодарећи 

самосталности обезбеђеној донацијама њихових оснивача које су се састојале у обрадивом 

земљишту, шумама и већем броју насеља са ратарима и занатлијама и катунима са сточарима. 

Зато су манастири били значајни не само за верски живот, него и за економски поредак државе. 

Рано настала станишта пустињака и испосника, који су напуштали градове и благодати 

овоземаљског живота у нади да ће сталним одрицање допринети спасењу својих душа, брзо су 

прерасла у већа монашка насеља, која су сматрана вишим обликом монашких заједница (Тодић Б. 

ет ал, 2005). 

Као што је већ раније поменуто, уређење монашког живота у манастирима прописано је 

типицима. Најстарији српски типици су Студенички и Хиландарски. Њима је био прописан, поред 

одредби о црквеним службама, како заједничким у храмовима тако и индивидуалним у келијама, 

и начин избора игумана. Одређивано је његово место у односу на старешине других српских 

манастира, после чега је уређивана унутрашња хијерархија монаха у манастиру. Поред игумана 

важну улогу имали су иконом и еклисијарх и монаси на посебним дужностима (дохијар, трапезар, 

граматик), иза којих су били свештеници и ђакони распоређивани у различите степене, као и 

остали монаси зависно од њихове духовне усавршености. Типици су прописивали не само 

заједничку молитву већ и заједничку трпезу, а неки су садржали и прописе о становању и броју 

монаха у келијама и начину њиховог одевања, поред тога што су упозоравали на обавезу да се 

беспоговорно потчињавају игуману и уздржавају од преобилне хране. Поред молитве, рад  је 

други обавезни део монашког живота који се испољава у разним послушањима. Помоћ и брига о 

немоћнима и сиромашнима је манастире уздигла међу најважније хуманитарне установе државе. 

Поред тога, игумани најугледнијих манастира решавали су разне спорове међу житељима околних 

насеља чиме су, у неком виду, обављали судску делатност. Тако су манастири постали, у целом 

хришћанском свету, не само средишта нове верске културе већ и упоришта моралних и високо 

хуманих начела (Милеуснић С., 2002 ). 

 

                   3.  ХРИШЋАНСКА КУЛТНА ГРАЂЕВИНА 

 

Водећа дела, саграђена у источном делу Римског Царства у Јустинијаново време, носе 

обележја нових схватања на којима се заснивају почеци византијске архитектуре. У претходном 

раздобљу настају појаве, затим се образују и токови који воде ка новим концепцијама 

архитектуре.  

Византијска архитектура се ствара на позноантичкој градитељској традицији. Новине су 

биле резултат великих промена у позној Римској Империји. Политичке и друштвене промене  

везују се за личност и време владавине цара Константина Великог. Два су чина била битна: одлука 

о прихватању хришћанства за слободну религију (313) и оснивање престонице Царства у 
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Византиону (330). Нова религија, широко прихваћена, битно друкчија од дотадашње, снажно је 

утицала на духовни и културни живот Царства. 

Најрепрезентативније грађевине за потребе нове религије подижу се по целом Царству. На 

светим местима у Палестини настају култне грађевине које ће бити од изузетног значаја за 

целокупну хришћанску архитектуру (Кораћ В. ет ал, 2005). Подижу се храмови у Витлејему, на 

месту Христовог рођења, на месту Христовог гроба и Маслинској гори у Јерусалиму. Храмови 

нове вере саграђени су у Константиново време у свим главним градовима Царства. Најпознатије 

су цркве Св. Софије и Св. Апостола у новој престоници Царства и велике римске базилике, Св. 

Петра и Св. Јована у Латерану. У облицима и занату припадају позној римској архитектури. Битно 

друкчији им је садржај у односу према типолошки сличним затеченим римским грађевинама. То 

је било обележје хришћанске  архитектуре највећег дела IV века. Просторне потребе за нове 

садржаје постепено су уносиле новине у програме грађења и архитектонску обраду целина и 

детаља. Новине у архитектури V века, истакнутије и више распрострањене у источним областима 

Царства, означене су као протовизантијске. 

По намени биле су две врсте хришћанских јавних грађевина. Једну су чиниле највеће и 

највише распрострањене, одређене за основно култно окупљање хришћана, а другу, меморије, 

мартиријуми и крстионице којима приступа верник појединац. Карактеристична грађевина прве 

скупине позната је под општим именом базилика. Другу скупину чине грађевине централног 

плана, скромних размера у највећем броју примера. Хришћанска базилика је, од тренутка када је 

осванула као потпун тип грађевине нове ере, намењена окупљању целокупне хришћанске 

заједнице. Само неки делови храма одређени су за оне чланове заједнице који учествују у обреду, 

а главна просторија примала је укупан број верника. 

 

  

                 Слика 5. Црква Светог Димитрија у Солуну 

                                          Извор: krov.rs 
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Типична хришћанска базилика се може схватити као велика покривена правоугаона 

просторија са тремовима на бочним странама (Милеуснић С., 2002 ).У архитектонском поимању 

то је црква која има већи централни брод и мање бочне бродове (тробродна, петобродна), изнад 

тих бочних бродова се налазе прозорски отвори. У погледу намене издвајају се, осим атријума, 

предворје кроз које се улази у простор наоса (централни део храма) у којем бораве верници, и 

место жртвеника (олтара) близу којег се налазе престо за епископа и седишта за свештенство. Реч 

је, дакле, о схеми основне намене која је у погледу простора крајње једноставна (Милеуснић С., 

2002 ). 

Као изразити пример базилике оваквог типа може се узети црква Св. Димитрија у Солуну, 

која је посвећена патрону (заштитнику) града. У њој се налазе мошти овог великомученика и 

великог хришћанског светитеља. Као градитељско дело садржи, уз репрезентативне облике, 

сложену просторну целину. Саграђена је у трећој четвртини V века. Грађевину чине нартекс, 

петобродни наос са трансептом и сложеним светилиштем на источној страни (Кораћ В. ет ал, 

2005).  

 

           4. СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА АРХИТЕКТУРА 

 

Српски средњовековни споменици настајали су од почетка IX па све до XVII века. У том 

дугом временском распону у свим српским областима подигнуто је више стотина цркава и 

манастира, од којих се велики број и до данас сачувао. Данас, на територији Србије постоји 242 

манастира (Милановић Ј, 2014). Од укупног броја постојећих манастира у Србији, око 160 је под 

заштитом државе, као културно – уметнички споменици. Шест манастира је уписано на Унескову 

Листу светске културне баштине. 

Како су подизани у различитим епохама, тако припадају и различитим стиловима, зависно 

од утицаја – западног или источног, византијског. Када је Великим расколом 1054. године дошло 

је до трајног одвајања Римокатоличке цркве од васељенског Православља, од једне, свете, саборне 

и апостолске Цркве. Створена је територијална граница и подела на сфере утицаја, од којих је 

једна била под контролом Рима, а друга Цариграда. Управо је простор српске државе био на 

граници ових зона утицаја, како у средњем веку, тако и вековима након тога. Иако је овај простор 

одувек био мост између Истока и Запада, остајући верни Православљу, наши мудри владари су 

своју оријентацију чврсто усмерили ка Истоку, наравно тиме не окрећући леђа Западу. 

Српска црквена архитектура дели се према стилским особеностима и начину градње на 

четири периода, у оквиру којих су се развила три доминанатна стила: 

1. Преднемањићки период - са споменицима у Приморју; Старој Зети  

              и Захумљу, од почетка IX до краја XI века. 

2. Немањићки период – од времена владавине Стефана Немање, друга  

               половина XII, до прве половине XIV века. Током овог периода 

              формирају се два доминантна стила:  

 Рашки стил, 

 Српско – византијски стил. 
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3. Моравски стил – друга половина XIV – прва половина XV века. 

4. Период након пада деспотовине – градитељство од средине XV до   

             краја XVII  века (srpskaistorija.com). 

4.1.  Преднемањићки период 

Црна Гора, односно стара Дукља, која је касније постала Зета, налазила се између Скадра на 

југоистоку и Неретве на северозападу. На њеној територији настала је прва фаза старе српске 

сакралне архитектуре. У тој епохи било је цркава од уметничке вредности, али је било и оних које 

су имале само функционалну вредност храма. Неки од споменика нису имали било каква 

византијска обележја, већ су имали много готских црта. У свом каснијем развоју, та архитектура је 

прошла кроз више разноврсних фаза. 

Најстарији од црквених споменика овог периода, по својим архитектонским и уметничким 

својствима, припадају групи протороманског стила, који је владао у Западној Европи, а исто тако 

и на обалама Јадрана у IX, X па чак и у XI веку, пре формирања романског стила, који ће 

доминирати до XIV века. Цркве овог стила су обично мале, често комплексног плана и 

компликоване конструкције сводова, са једном куполом која их надвишава. Рађене су од камена и 

споља немају упадљиву декорацију, док је унутрашњост декорисана орнаменталним украсима у 

камену. Од тих цркава, ретко која је добро очувана, од већине су остале само рушевине. 

Из овог периода познате су цркве: Стара црква у Прокупљу, Стара Павлица, Црква 

Богородице у Бистрици на Лиму, Црква Светих апостола Петра и Павла у Расу код Новог Пазара, 

Црква у Шасу код Улциња. 

4.2. Немањићки период 

 4.2.1. Рашки стил 

Пред крај века, Зета је постала интегрални део српске државе Рашке. Богатство и моћ 

српског владара, као и независне цркве у новим околностима консолидоване државне 

организације, расли су све више и омогућили подизање манастира широм земље. 

Немањина владавина Рашком била је од пресудног значаја за српску уметност, којој је у 

другој половини XII века био утврђен пут којим ће се она каснијe развијати. Његова је заслуга што 

су приморски и прекоморски мајстори пренели западне архитектонске и вајарске утицаје у Рашку, 

и што је византијска сликарска уметност нашла примену у српском фрескосликарству. Више речи 

о одликама овог стила биће  у посебном поглављу, посвећеном рашкој стилској групи. 

Споменици подигнути у овом периоду: Манастир Св. Николе у Куршумлији (1165-1168), 

Црква манастира Пресвете Богородице код Куршумлије (1168-1172), Ђурђеви Ступови код Новог 

Пазара (1170/71), Студеница (1183-1196), Жича (1208-1215), Милешева (1234), Морача (1252), 

Сопоћани (1255), Градац (1270), Ариље (1295), Дечани (1327-1335), Свети Архангели код 

Призрена (1343-1347). 
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4.2.2. Српско – византијски стил 

После рашке групе споменика, у прве три четвртине XIV века изграђен је читав низ цркава 

на Косову, Метохији и Македонији у новом, тзв. српско – византијском стилу, по плану „уписаног 

крста“. 

По овом грађевинском плану, купола се држи на четири средишња стуба или само на 

четири пиластра са страна средишта грађевине. Међутим, неке од саграђених цркава превазилазе 

оквире самог стила и постају оригинална дела, чији је највећи домет постигнут у петокуполним 

грађевинама. Овај стил ће свој потпуни развој исказати на црквама Богородице Љевишке и 

највише у Грачаници. 

Декоративна обрада фасада потпуно се разликује од романске. Сем понеког капитела 

прозорског стубића, на фасадама као да нема скулптуралних украса. Њих међутим, надокнађује 

полихромија постигнута наизменичном употребом камена и цигле, фугованих малтером светле 

боје. То шаренило се често постиже комбинацијама читавих низова цигли специјалног облика. 

Споменици подигнути у овом периоду: Бања код Прибоја (1329), Богородица Љевишка 

(1307), Грачаница (1315), Краљева црква у Студеници (1313/14), Црква Св. Спаса у Призрену 

(1348). 

4.3. Моравски стил 

Последња група црквених споменика у Србији изграђена је после Маричке битке 1371. 

године, у границама кнежевине Лазара Хребељановића и деспотовине његовог сина Стефана 

Лазаревића и рођака и наследника Ђурђа Бранковића. 

Као државно средиште православног Балкана, Србија постаје оаза позног византијског 

уметничког стваралаштва. У њој су се стекле, преко значајних избегличких имена уметника, 

књижевника, историчара и верских подвижника, све најбоље традиције Византије, Свете Горе, 

Бугарске и саме Србије. Поморавље је постало носилац нове културе и уметности. Држава кнеза 

Лазара, са престоницом у Крушевцу, с њеним рудним богатством, представљала је довољно 

напредну и културну средину за стварање нове архитектуре и зидног сликарства. 

Грађевински план цркава тзв. моравске школе је, по примеру Лазарице у Крушевцу, у 

облику сажетог уписаног крста са апсидом. У поређењу са пространијом унутрашњошћу ранијих 

цркава и њиховим нижим а ширим куполама, код моравских споменика куполе су уже, и као 

такве, доминирају грађевином, издижући њену силуету у висину.  

Оно што је ново код моравских цркава, то је декоративни стил њихових фасада, нарочито 

скулптура у камену. Богатство тог стила, нарочито изражено на првој Лазаревој задужбини 

Раваници, достиже свој врхунац на Каленићу. Богатство моравске спољашње декорације замењује 

монументалне ефекте ранијих српских споменика. Поморавски храмови по дражи својих облика, 

сликовитости фасада, општој накићености и поетичности украса представљају врхунац српске 

средњовековне црквене архитектуре. 
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Споменици Моравске стилске групе: Лазарица (1375), Раваница (1375-1377), Велуће (1378), 

Горњак на Млави (1379), Наупара (1381), Нова Павлица код Рашке (1381-1386), Љубостиња 

(1387), Манасија (1406-1418), Каленић (1413-1417), Сисојевац код Ћуприје (крај XIV века). 

4.4. Период након пада деспотовине 

Пад Српске деспотовине је означен турским освајањем Смедерева, тадашње престонице 

Србије, 1459. године. Овај догађај означава почетак директне османске власти над Србијом, која 

ће уз краће прекиде трајати све до Првог српског устанка 1804. године. 

Са турском инвазијом Балкана није био заустављен сав уметнички елан. Мада више нису 

биле подизане велелепне цркве, као у време моћних српских владара и властеле, свештенство, 

локалне власти и сам народ и даље су градили, све до краја XVII века, цркве скромнијег изгледа и 

без веће уметничке вредности. Поред сиромашнијег зидног сликарства и иконописања, негована је 

илуминација (живописање) рукописа и радови на кожи и сребру, а нарочито филигранска 

уметност и скулптура у дрвету, који заузимају истакнуто место у примењеној уметности епохе. 

Црквени споменици из овог доба: Цетињски манастир (1484), Пивски манастир (1573), 

Троноша код Лознице (1317) обновљен (1559), Ћелије у Лелићу (XVI век), Чокешина (XV век), 

Боговађа – Лајковац (1545), Јежевица – Чачак (1452), Клисура – Ариље (XVI век); Групе 

манастира: фрушкогорски, овчарско – кабларски, манастири у Мојсињским планинама код 

Сталаћа, Јашуњски манастири код Лесковца, манастири у Славонији. 

Кроз архитектонске форме манастирских цркава, могу се пратити токови уметничког 

обликовања почев од византијског наслеђа, преко Рашке и Моравске школе, затим градитеља из 

турских времена, барокне раскошности, неокласицизма па све до данашњих остварења. То су 

једина аутентична сведочанства у којима су изражени и добрим делом сачувани токови српског 

градитељства и његовог свеукупног уметничког стремљења (srpskaistorija.com). 

 

                 5.  РАШКА – ТЕМЕЉ СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ 

 

Рашка је била једна од српских средњовековних држава, која је постојала од средине XI до 

почетка XIII века, а око које се формирала српска национална држава.  Првобитно је обухватала 

југозападне делове данашње Србије, североисточне делове данашње Црне Горе и најисточније 

делове данашње Босне и Херцеговине. Највећи успон је доживела за време владавине великог 

жупана Стефана Немање (1166-1196).  

Темељи ове најстарије српске државне организације постављени су око Старог Раса, на 

широј територији данашњег града Новог Пазара. Као седиште српских владара, простор Старог 

Раса представља најуже језгро, односно нуклеус свих пресудних збивања у учвршћивању и 

развоју независне државе Рашке. У склопу политичке и државне консолидације, на овом простору 

је основано седиште прве црквене православне хришћанске организације – Рашке епархије. У 

развоју економских односа, поред других фундаменталних тековина, овде је радила прва ковница 

српског новца, а у непосредном окружењу оживљени су организовани облици рударске 

производње, чији су трагови до данас очувани. 
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                                            Слика 6. Утврђење Стари Рас 

                                                 Извор: pekgora.org 

Сачувани споменици у овој области представљају аутентична сведочанства о најстаријим 

оригиналним облицима уметничког изражавања српског народа и истовремено највишег домета у 

архитектонском и сликарском стваралаштву у раздобљу од X до XIV века. Овде су створене 

основе за интензиван развој трговине, занатства и примењене уметности у оквиру којих су саздане 

вредне и драгоцене творевине. 

Архитектонска и сликарска делатност, непосредно организована и вођена тежњом и 

подршком српских владара, на овом простору је у непрекидном континуитету у распону од два 

века донела репрезентативно монументалне концепције и форме, укључивши се у водеће токове 

дворске византијске уметности, али стално проналазећи свој сопствени израз (Кесић-Ристић С. ет 

ал, 2017). 

       5.1. РАШКИ СТИЛ У СРПСКОЈ САКРАЛНОЈ АРХИТЕКТУРИ СРЕДЊЕГ ВЕКА 

          5.1.1. Настанак и одлике 

Рашки стил српске архитектуре обухвата временски период од седме деценије XII до краја 

XIII века. Међутим, ова граница је само оквирна, пошто има сакралних објеката који временски 

припадају другом стилу, али архитектонски припадају Рашкој стилској групи. Сам стил је добио 

име по реци Рашки, око које је гравитирала тадашња држава. Оригинални је домет српских 

архитеката, који су створили промену у архитектури црквених објеката што је резултовало 

успостављањем посебног оригиналног стила у сакралној архитектури. 

Не постоје поуздани подаци о томе како су градитељска решења, која су допринела 

формирању овог посебног стила, стигла до српске земље. Било да је то преко јужне Италије или 

путем непосредних додира са грчким подручјем – византијска једнобродна црква са куполом на 

средини треба да буде схваћена као решење које је у једном раздобљу, у оквиру широко 

замишљене средњовековне градитељске и уметничке обнове, било посебно уважавано. Иако се на 

подручју српске државе или у јужној Италији већ ради о формално подељеној цркви, тешко да је, 

у очима било ктитора било монаштва и свештенства, могла да буде јасна граница између свет који 
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је у црквеном смислу припадао Цариграду и другог, везаног за Рим. Мајстори каменог украса 

своје узоре и подстицаје налазе у градским срединама, а сликари у средиштима  у којима се ради 

на „грчки начин“. 

Једнобродна једнокуполна црква истрајала је у српским земљама до краја XII века у 

сличној схеми простора и структури. Само у облицима појединости спољна обрада је зависна од 

локалних схватања. У монументалној варијанти тај тип грађевине је постао основ „Рашке школе“. 

У унутрашњости Србије најистакнутији очувани споменик јесте Црква Светих апостола 

Петра и Павла или „Петрова црква“ у Расу код Новог Пазара, подигнута крајем IX или у X веку. 

Била је седиште Рашке епископије под јурисдикцијом византијске цркве. Особене је градитељске 

замисли. Тетраконхос по унутрашњој структури, са куполом на средини, у спољном опсегу има 

облик ротонде, са истуреном полукружном апсидом на источној страни. Грађена је од ломљеног 

камена, а равних је фасадних површина. По начину грађења припада архитектонским делима 

насталим у раном средњем веку на периферним подручјима византијског света (Кораћ В. ет ал, 

2005). 

         

                               Слика 7. Црква Светих апостола Петра и Павла 

                                                Извор: Михајловић Н., 2019                                      

Црква Св. апостола Петра и Павла је од непроцењивог значаја за историју српског народа, 

јер је за овај споменик везано неколико кључних догађаја из живота Стефана Немање: његово 

крштење, сабор против богумила и предаја власти сину Стефану, будућем Првовенчаном краљу. 

Постојаност поштовања овог древног култног места показује и некропола из неколико последњих 

столећа, са великим бројем надгробних споменика (Кесић-Ристић С. ет ал, 2017). Налази се на 

Унесковој Листи светске баштине од 1979. године у склопу споменика средњег века обједињених 

под заштићеном целином Стари Рас. 

Очуване и проучене цркве Рашке школе, распрострањене на територији српске државе пре 

великих проширења крајем XIII века и везане за династију Немањића, показују висок степен 

стилске уједначености мада се дају препознати разнородни елементи из којих је њихов стил 

компонован. Сродничку сличност, по којој се могу препознати у кругу оновремених споменика, 
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ови храмови захваљују угледању на старије грађевине, које су послужиле као обрасци, тако да се 

није морало у сваком појединачном случају спајати традиционалну византијску основу са 

романичким начином грађења и украшавања. Најопштије обележје споменицима увршћеним у 

Рашку школу дају планови издужене основе, незаобилазна купола и типично романички украси 

фасада (Милеуснић С., 2002 ). 

Код свих цркава Рашке школе, а то су манастирске цркве задужбина чланова династије или 

катедралне цркве епископија створених 1219. године, налазимо правоугаону основу са 

полукружном апсидом. Издуженост плана основе код раних српских цркава наглашена је 

спољним припратама, које су најчешће накнадно додаване на западној страни. Обично су имале 

облик дворане покривене полуобличастим сводом или су у неким случајевима биле отворене као 

тремови. Оваква основа потиче од типа византијске једнобродне цркве са куполом, чији су далеки 

узори у Цариграду, а примери распрострањености у средњевизантијском периоду на периферији 

византијске културне сфере у Далмацији, Јужној Италији, грчким острвима.  

Велико раздобље монументалне српске архитектуре почиње са делима Стефана Немање 

(1166-1196), великог жупана јединствене српске државе и родоначелника династије Немањића. Од 

његових првих двеју задужбина, из седме деценије XII века, Богородичине цркве и Св. Николе код 

Куршумлије, као оригинално дело, издваја се Св. Никола, које у својој основној концепцији стоји 

на почетку Рашке школе српске архитектуре. Једнобродна црква са куполом сразмерно великог 

пречника, троделним олтарским простором и припратом, има свој узор и изворе у водећој 

византијској архитектури свог времена. Унутрашња доња конструкција урађена је према 

византијској градитељској пракси, а споља, на фасадама, грађеним у водоравним редовима, опеке 

са широким спојницама малтера, на цариградски начин је исцртана унутрашња структура. 

Вероватно је да су овај храм саградили цариградски мајстори (Чанак-Медић М. ет ал, 1986). 

Основним облицима, равним фасадама, зиданим од камена па омалтерисаним, са плитким 

пиластрима и завршним низовима аркадица као основним елементима украса, Ђурђеви Ступови у 

Расу представљају се као право градитељско дело мајстора који долазе са подручја зреле 

романике. Међутим, замисао простора и структура грађевине наставља ону архитектонску 

концепцију која је остварена у претходној задужбини Стефана Немање, Св. Николи код 

Куршумлије. 

Византијска уметничка схватања и византијска занатска пракса, исказани при градњи храма 

Св. Николе, и романска занатска пракса и претежно романско уметничко схватање, уграђени у 

Ђурђевим Ступовима, на јединствен начин су се спојили у главном градитељском делу Стефана 

Немање, свечаној гробној цркви посвећеној Богородици Добротворки, у Студеници (Кораћ В. ет 

ал, 2005). Рашки стил је достигао свој пуни развој управо у овом храму, који је постао образац за 

све касније грађене цркве владарских задужбина све до дубоко у XIV век.  
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             6.  МАНАСТИРИ  РАШКЕ ШКОЛЕ У СРБИЈИ 
 

Сакрални споменици рашке школе подизани су широм средњовековне српске државе. 

Највећа концентрација манастира и цркава је у самом језгру некадашње Рашке. У данашњим 

оквирима државе Србије то су долине река Ибра и Рашке, која је управо због великог броја 

задужбина српских владара, названа и Долином краљева, простор Рашке области и Старог Влаха, 

Топлички округ, као и територија АП Косова и Метохије. 

Због великог броја споменика на овом простору, немогућности да се стриктно одреди који 

храм припада одређеном градитељском стилу, томе да су многи од њих делимично или потпуно 

урушени, овим радом ће бити обухваћени најзначајнији активни манастири који припадају Рашкој 

градитељској школи у Србији. 

Манастири рашке школе  у Србији, који ће бити обрађени у раду, су наведени по времену  

оснивања: 

 Манастир Светог Николе  

 Манастир Ђурђеви Ступови 

 Манастир Студеница 

 Mанастир Жича 

 Манастир Милешева 

 Манастир Сопоћани 

 Манастир Градац 

 Манастир Пећка патријаршија 

 Манастир Бањска 

 Манастир Високи Дечани 

 Манастир Свети Архангели 
 

           6.1. Манастир Светог Николе  

Манастир је посвећен Св. Николају Мирликијском и заједно са манастиром Пресвете 

Богородице спада међу прве задужбине Стефана Немање. Налази се на заравњеном платоу изнад 

Куршумлије, гледа на ушће реке Бањске у Топлицу, док се у залеђу манастира уздиже омања 

планина Самоково. 

Стефан Немања је овај манастир подигао између 1152. и 1166., а најкасније до 1168. године, 

када постаје велики жупан. Убрзо је поред манастира изградио двор, а Куршумлија је, тада 

позната под именом Беле Цркве, постала седиште жупаније. Како су Немањине задужбине биле 

покривене оловним крововима, који су се пресијавали на сунцу, народ их је назвао Белим 

Црквама, па је отуда и само место добило такав назив (eparhijaniska.rs). 

У манастиру се од самог оснивања водио јак духовни живот, а уживао је и велики углед. 

Управо овде бива, по добијању српске црквене самосталности у Никеји 1219. године, смештено 

седиште новоформиране Топличке епископије. Претпоставља се да је, по проглашењу Царства и 

уздизања српске Цркве на ранг патријаршије1346. године и она уздигнута на ранг митрополије 

(spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs). 
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Шта се догађало са манастиром након Косовске битке 1389. и турског освајања Топлице 

1453. године није довољно познато. У овом периоду вођене су тешке борбе, па је манастир 

вероватно пострадао. После Велике сеобе Срба 1690. црква је већ била пуста. У једном тренутку 

Турци су скинули њен оловни кров и према предању излили куршуме. Отуда је потекао и 

савремени назив града – Куршумлија. У XVIII веку, према Троношком летопису, црква је и даље 

пуста, а коначно је разрушена половином XIX века. Обнова је започета 1910. године, настављена 

после Другог светског рата, и трајала је са прекидима све до 2003. године (eparhijaniska.rs). 

 

               Слика 8. Манастир Светог Николе у Куршумлији 

                         Извор: Михајловић Н., 2019  

Црква спада у ред прототипа Рашке школе, па су тако приметне одлике и византијског и 

романичког стила. Грађена је у три фазе. Најстарија је једнобродна грађевина са кришкасто 

подељеном куполом и троделним олтарским простором. Уз западну страну, 1219. године, Стефан 

Првовенчани је дозидао припрату са двема кулама. Јужна кула је имала функцију звоника и за 

разлику од северне, у коју је наводно ударио гром, у потпуности је рестаурирана. Најзад, у XIV 

веку краљ Милутин је уз северну страну цркве саградио параклис. 

Унутрашњост цркве је пространа и подељена у неколико целина. Олтарски простор је 

одељен од наоса са два ступца, а иконостас не постоји. У самом олтару постоје две изражене 

нише, где једна служи за проскомидију, док је друга у функцији ђаконикона. 

Озидана опеком, црква има карактеристичну фасаду. Сваки други ред је увучен и покривен 

малтером. 

Унутрашњост цркве је била омалтерисана и живописана. Од првобитне декорације 

сачувани су само трагови фресака из XIV века, и то на прозорским сводовима и у капели јужне 

куле. 

У самој цркви нађени су надгробни споменици и плоче. Уз југоисточни део пронађени су 

новчићи ковани за време византијског цара Манојла Комнина. Североисточно од цркве         

налази се нови, а са северозападне стране рушевине старог манастирског конака 

(spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs ). После векова проведених у рушевинама, ова светиња је оживела, 
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у њој се поново води духовни живот и служи Богу. Старешина ове свете обитељи је протосинђел 

Григорије, који је у манастир дошао из Сремске епархије, из фрушкогорског манастира Гргетег. 

Својим доласком овде први пут је крочио на тле прве Немањине престонице, са надом да ће се 

обновити и засијати у пуном сјају, као некада (toplickevesti.com). 

Богослужењем у манастиру Светог Николе, културно – забавним програмом, свечаном 

академијом „Немањина Топлица, извор српске цркве и државе“, наступом КУД-а „Бата Лачковић“ 

из Куршумлије и концертом Данице Крстић, 14. и 15. септембра 2019. године, обележено је 850 

година постојања првих Немањиних задужбина, манастира Светог Николе и Пресвете Богородице 

(juznevesti.com). Свету Архијерејску Литургију је служио митрополит црногорско – приморски 

Амфилохије, уз саслуживање већег броја епископа и свештенства. Литургији је присуствовао 

велики број свештеника, монаха и верника из Куршумлије и околине, као и из целе Епархије 

нишке. 

Манастир Светог Николе припада Епархији нишкој СПЦ. 18. новембра 1947. године 

комплекс манастира стављен је под заштиту државе, као културно добро од изузетног значаја, под 

редним бројем СК 207. 

 

            6.2. Манастир Ђурђеви Ступови 

Васкрсни Ђурђевдан! Каква симболика у те две речи! Васкрс, сам по себи празник победе и 

радости. Победе над смрћу и радости због вечног живота. А Свети Ђорђе – победоносац! Чиме? 

Васкрслим Господом Исусом Христом. Победоносац над ким? Победоносац над смрћу и свим 

слугама смрти... 

Када се душе обнове и вера у њима васкрсне, онда се и светиње обнављају. Тако је било у 

прошлости, тако је сада, тако ће бити и сутра. Господ Исус Христос је исти и јуче и данас и 

увек.  

Манастир Ђурђеви Ступови, у рушевинама, запустели, напуштени преко триста година, 

гле, пред нашим очима васкрсавају. Подижу се из праха и пепела. Постепено.     И тихо. Без 

много буке. Живот се усељава у новоподигнута здања. 

                                 Епископ др АРТЕМИЈЕ  Радосављевић (Миловановић Д., 2008)  

У Расу , недалеко од Новог Пазара, на врху узвишења, изнад рекa Рашке и Дежеве, налази 

се манастир Ђурђеви Ступови из ХII века, задужбина Стефана Немање. Први помен о овом 

манастиру оставио је Стефан Првовенчани, који каже да је Стефан Немања, подигао у Расу цркву 

посвећену светом Георгију у знак захвалности, што га је избавио из тамнице у коју су га браћа 

заточила. Црква је, вероватно, почела да се гради 1167., а завршена је 1171. године. Краљ 

Драгутин, последњи владар из лозе Немањића, који је столовао у Расу, био је други ктитор овог 

манастира. У време његове владавине, улазна кула, претворена је у капелу, а на југоисточној 

страни одбрамбених зидова отворен је нови улаз. Краљ Драгутин је сахрањен у цркви, али је 

његова гробница опљачкана у ХVIII веку, када је страдао и сам манастир. 
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                Слика 9. Капела и гроб Светог краља Драгутина- монаха Теоктиста 

                                Извор: Михајловић Н., 2019  

Са повлачењем аустријске војске, након Аустро – турског рата 1689. године, из манастира 

одлазе и калуђери. Турци руше манастир и намеравају да материјал однесу у Нови Пазар, за градњу 

тврђаве. Пећки патријарх Мојсије 1722. године то спречава. У рушевном стању манастир остаје 

кроз цео XVIII и XIX век. Нова разарања претрпео је 1912. године у борбама за ослобођење од 

Турака. Црква је оспособљена за богослужење тек 1925. године. Други светски рат је донео ново 

пустошење, када је 1941. године порушен јужни зид цркве са деловима куполе и јужна кула, коју је 

краљ Драгутин претворио у капелу, затим остаци цистерне, стара трпезарија и конак на 

северозападној страни. 

Храм је једнобродна грађевина са три основне целине. Наос и припрата имају правоугаоне 

облике, а олтар се састоји из три дела са три апсиде. Припрата је засведена полуобличастим 

сводом. Са северне и јужне стране припрате се налазе две велике куле (ступови), по којима је 

манастир добио име. У угловима наоса су пиластри, који су у горњим деловима повезани 

луковима. Изнад лукова је заснована купола, на пандатифима и високим тамбуром, која у 

унутрашњости има елипсасту , а споља осмострану основу. Уз наос, на бочним странама, налезе 

се издужени вестибили. Између наоса и олтарског простора, постоје три лучна отвора која деле 

олтарски простор на три дела. Свака од те три целине је засведена полуобличастим сводом а 

олтар, као и припрата, био је прекривен дводелним кровом. 
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                             Слика 10. Манастир Ђурђеви Ступови 

                                    Извор: Михајловић Н., 2019 

Овај храм је имао видног утицаја у даљем развоју оригиналне српске средњовековне 

архитектуре, а на градитељским одликама се заснива основно схватање Рашке школе (Кесић-

Ристић С. ет ал, 2017). 

Од богатог живописа цркве Светог Георгија су остали само фрагменти. Црква је 

живописана између 1171. и 1175. године. Из тог периода потиче сликарство из наоса, док је 

живопис у припрати настао 1282-1283. године, у време краља Драгутина. У припрати су очувани 

само фрагменти везани за живот Светог Георгија, патрона  храма. На источном и североисточном 

зиду, налазе се оштећене представе ктитора: Стефана Немање и краља Драгутина (неки фрагменти 

фресака су изложени у Народном музеју у Београду). Унутрашњост храма је урађена у 

византијском уметничком духу, док је спољни изглед близак романском градитељству 

(Милеуснић С., 2002). 

Обнова манастира започета је 1960. године и још увек траје. Манастирски конак изграђен је 

2002. године. Његова изградња је представљала кључни тренутак за обнову манастира. Нови 

конак је омогућио да се манастир обнови и у литургијском смислу и да се након више од три века 

у њему опет нађу монаси. У манастиру живе четири монаха и два искушеника. Игуман је 

јеромонах Герасим. 

Обнављање овог манастира је препознато као национални пројекат, изражено кроз акцију 

„Обновимо себе, подигнимо Ступове“, коју су подржали, осим државе, бројни верници, 

спортисти, уметници, донатори и пријатељи манастира широм света. Током вишедеценијске 

обнове манастира урађено је доста, али још посла предстоји како би се овој изузетно значајној 

светињи вратио стари сјај. 

Поред цркве и конака, манастирски комплекс чине трпезарија, музеј, црквена продавница, 

цистерне, остали економски објекти и зидине са улазном кулом. Поред уобичајених сувенира који 

се могу купити у црквеној продавници, занимљиво је издвојити манастирску ракију и вино, које 

братство, после више од три века, поново прави од воћа са манастирског имања. 
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Манастир припада Епархији рашко – призренској СПЦ. Споменик је од изузетног значаја, и 

као део целине Стари Рас и Сопоћани уврштен је 1979. године на Унескову Листу светске 

културне баштине. 

 

6.3. Манастир Студеница 

Мајка црква свих српских цркава 

                                                     Митрополит  г. АМФИЛОХИЈЕ Радовић 

А кад гледаше подизање храма Пресвете овај мој господин свети, верујте ми, о господо и 

браћо, да сам видео како се његов ум диже у висину као неки небопарни орао, који је држан на 

земљи везан узама железним, па се истргао и у висину узлетео да дође до онога бесмртнога и 

светога источника и да види хлад божаственога града Вишњега Јерусалима, чији, уистину 

постаде прави грађанин. 

                                                      Стефан Првовенчани (Никчевић о. Р. ет ал, 2011) 

Недалеко од живописне клисуре Ибра „Долине векова“ у којој је некада било језгро 

средњовековне државе Рашке, на 40-ом километру од Краљева, на заравни изнад бистре и хладне 

речице Студенице, а између врхова Радочела и Чемерна који су обрасли високом и мирисном 

боровом шумом, уздиже се манастир Студеница, са црквом Богородице Добротворке, задужбином 

великог жупана Стефана Немање. 

Није тачно позната година када је Стефан Немања одлучио да подигне Студеницу, мада 

историчари наводе да би то могло бити после 1186. године, кад је Рашкој припојена Зета, и када су 

завршени велики ратови. Највероватније је до 1196. године, када се у њу уселио Стефан Немања 

као смерни монах Симеон, Студеница била подигнута, мада је њено украшавање трајало и после 

тога. Када је Свети Симеон отишао у Хиландар, бригу о велелепној задужбини свога оца преузео 

је Стефан Првовенчани, Немањин наследник на рашком престолу и први српски краљ, као и први 

студенички игуман Дионисије. Старешина манастира је, после повратка са Свете Горе, био и 

најмлађи Немањин син, Свети Сава, који је овде написао Студенички типик, Житије и Службу 

своме оцу. После њих, о Студеници се старају Немањини потомци и остали српски владари, као и 

многобројни монаси који су вековима овде живели. 

После пада српске средњовековне државе 1459. године, завршава се блистави период 

монашког и културног зрачења Студенице, која доживљава судбину осталих наших манастира. 

Под налетима Турака, који су често нападали и палили манастир, без повратка је нестајало готово 

све, њено непроцењиво благо, даровна златопечатна повеља, богата библиотека старих рукописа и 

књига, као и велики земљишни поседи. Прва значајнија обнова урађена је, после обнове Пећке 

патријаршије, 1569. године, када су поново насликане фреске (Никчевић о. Р. ет ал, 2011). 

Током XVII века у оквиру манастирског насеља је било 14 цркава, што значи да је манастир 

био веома развијен, а његово братство многобројно. Међутим, манастир је и касније кроз историју 

у више наврата тешко страдао, од Турака, Арбанаса, земљотреса и пожара. У време српских  

устанака је чак и запустео, због активног учешћа братије у борбама. 1846. године је извршена и 
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нестручна обнова, када су преко старијих првобитних фресака, насликане нове. Приликом 

рестаураторских радова 1951. године тај слој је скинут. 

Студенички архитектонски комплекс чине следећи објекти: 

 Црква Пресвете Богородице – Добротворке, централна задужбина    

 коју је Немања наменио себи за гробницу 

 Црква Св. Јоакима и Ане или Краљева црква 

 Црква Св. Николе 

 Манастирска трпезарија, са кухињом и осталим пратећим објектима 

 Конаци, болница, игуманија и остали економски објекти манастира у  

 склопу одбрамбених зидина са пиргом и кулама 

          6.3.1. Црква Пресвете Богородице 

Главну цркву манастира Студенице, посвећену Успењу Пресвете Богородице, подигао је 

Стефан Немања као своју репрезентативну задужбину и маузолеј (гробну цркву). Грађена је у 

периоду од 1186. до 1196. године. Богородичина црква припада, по градитељским обележјима, 

почетном раздобљу монументалне црквене архитектуре у Рашкој. Студеничка црква биће узор 

свим каснијим храмовима грађеним на тлу српских земаља кроз цео средњи век. На овом храму се 

јако добро очитава симбиоза утицаја Истока и Запада, исказана кроз архитектуру саме цркве. 

Просторна решења била су заснована на византијским узорима основе цркава, док је спољње 

обликовање, тј. обрада фасада имала елементе западне романичке архитектуре. Стефан Немања је 

изградњу своје задужбине поверио мајсторима из приморских крајева. 

Црква је једнобродна грађевина са куполом. Састоји се од наоса, са два бочна вестибила, 

припрате, која је заправо прва права припрата у српској средњовековној архитектури, и олтарског 

простора. Краљ Радослав, унук Немањин, је око 1230. године испред западне фасаде цркве 

саградио пространу спољну припрату, са параклисима посвећеним Св. Николи и Св. Симеону. 

 

            Слика 11. Црква Успења Пресвете Богородице у Студеници 

                                                Извор: evrnjackabanja.com 
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Олтар цркве је троделан и има полукружне апсиде, од којих је средња – олтарска највећа. 

Ова два мања одељења, у апсидалном делу, користе се као проскомидија (северни) и ђаконикон 

(јужни). Наос, или главни брод цркве, чини правоугаони простор на који се ослања велика купола 

која је споља дванаестострана, а изнутра кришкаста. Са северне и јужне стране наоса, испод 

куполе, налазе се бочни вестибили са порталима. Фасада је обрађена на романички начин, озидана 

је углачаним сиво-белим мермером, вађеним из каменолома који се налази у непосредној близини 

на планини Радочело. Једино је купола и припрата краља Радослава од камена слабијег квалитета. 

Купола је свој данашњи изглед добила након конзерваторско-рестаураторских радова током 1975. 

године. 

Монументалност Студенице огледа се у целини, а она је врхунски исказана кроз обраду 

портала и прозора. Храм има четири богато урађена портала. Најраскошније је украшен западни 

улазни портал, који је по архитектури и декоративном украсу ненадмашан у нашој сакралној 

архитектури. Портали су светло сивог мермера, засведени полукружним луковима српастог чела. 

Отвори су једноделни и дводелни, сем олтарског који је троделни. Њихова декоративна обрада је 

доведена до савршенства. По лепоти и богатству орнаментике издваја се олтарски прозор, чија 

камена пластика представља право ремек дело наше средњовековне сакралне уметности. 

 

       Слика 12. Западни портал (лево) и олтарска трифора (десно) Богородичине цркве 

                                     Извор: pinterest.com; skyscrapercity 

Богородичина црква није фрескописана одмах после подизања. Највероватније да су се 

услови за то стекли тек после повратка Светог Саве у Србију, када је из Хиландара пренео мошти 

свога оца у Студеницу. Судећи по свечаном натпису, који је доста оштећен, исписаном златним 

словима у прстену куполе, осликавање храма се збило 1208/09. године. Првобитни студенички 

живопис је сачуван у олтару, затим у поткуполном простору, на западном зиду и у доњим зонама 

наоса. 

Стефан Немања је, посветивши своју задужбину Успењу Пресвете Богородице, изабрао 

Богомајку да му, због своје слободе пред Сином својим, буде вечна покровитељка и заступница. 

Представе Богородице у студеничком живопису имају истакнуто место. У апсиди изнад западног 

портала приказана је Богородица на престолу, са Христом у медаљону на грудима. Представа у 
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олтарској апсиди представља Богородицу као „престо Речи Божије“. Пошто је родила Христа, 

она је светија од светих анђела, па се и представља како јој се анђели приклањају. Сигурно 

заслугом Светог Саве, међу репрезентативним сликама у првој зони наоса нашла се и фреско 

икона Богородице Студеничке, коју епитет издваја и везује за ново светилиште, чији се значај и 

углед и тако, поседовањем, вероватно поштоване иконе увећава. 

Најзначајнију слику представља ктиторска композиција на јужном зиду наоса изнад 

Немањиног гроба. Христу, праведном судији, Богородица приводи ктитора Симеона Немању са 

моделом цркве у рукама. Иза њега је Свети Сава, а лево од Христа је Свети Стефан Дечански 

(Никчевић о. Р. ет ал, 2011). 

                   

                      Слика 13. Распеће Христово  

                               Извор: serbia.com 

Најмонументалнија фреска у Богородичиној цркви је Распеће Христово, не само по својим 

димензијама и литургијским значењем, већ и скупоценошћу употребљеног материјала и 

уметничким особеностима. Овде је на прави начин дочарана драма Христова на крсту, жалост 

Богородичина и Јованова, али и Христова жртва и њен значај у победи над смрћу. Доминантна 

тачка на фресци је Христос раширених руку, величанствен у својој смрти, уздигнут у надреалну 

сферу звезданог неба (Тодић Б., 2011). 

У Богородичиној цркви су сахрањени, поред Симеона Немање, његова супруга Ана (у 

монаштву Анастасија), средњи син краљ Стефан Првовенчани (Симон), краљ Радослав (Јован), 

најстарији син Вукан и Вуканов син Растко (Теодосије), као и Стефан, син краља Уроша Првог. 

 6.3.2. Краљева црква 

Цркву Светог Јоакима и Ане, у склопу манастира Студенице, северозападно од 

Богородичине цркве, подигао је краљ Милутин 1314. године, па се по њему назива још и Краљева 

црква. Квадратне је основе и има облик сажетог уписаног крста, с једним кубетом. На источној 

страни налази се олтарски простор, са унутрашње стране полукружног облика, док је споља 
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вишеугаони и сведен је у пропорционалном односу према куполи. Изграђена је од камена и сиге, 

уз фасаде обложене гипсом. 

Краљ Милутин и његови градитељи нису желели да конкуришу архитектонском 

концепцијом нити материјалном обрадом саме цркве „узорној“, у сваком погледу Богородичиној 

цркви, па је стога у завршној обради њених фасадних површина приметна ненаметљивост и 

дискретна архитектонска тишина. 

 

        

                   Слика 14. Краљева црква у Студеници 

                          Извор: studenicainfo.rs 

Највећу вредност Краљеве цркве представља њен изванредан живопис. Сачуван у великој 

мери, уједначен по стилу и естетској вредности, он прекрива све зидове од пода до кубета. 

Сликарство Краљеве цркве настало је у другој деценији XIV века као врхунско дело Милутинових 

мајстора који су осликавали већину његових задужбина. Својим ликовним вредностима оно је 

сврстало овај, по димензијама скроман, храм међу најдрагоценије српске споменике ХIV столећа.  

На ктиторској композицији краљ Милутин пружа своју цркву Јоакиму и Ани са малом 

Богородицом, очекујући да га они заштите пред Христом када буде судио свима који су живели. 

Милутинов лик зрачи реално приказаним цртама и карактером. Краљица Симонида, супруга 

Милутина од 1299.године носи жезло и стоји мужу са леве стране, како је обичај налагао.  

Идеја о Христовим прецима се вешто провлачи кроз живопис Краљеве цркве, јер они 

сведоче о његовој људској природи и историјској улози на земљи, а прародитељи краља 

Милутина подсећају на светост Немањића и њихову улогу у небеском свету (Никчевић о. Р. ет ал, 

2011). 

6.3.3. Црква Светог Николе 

Црква Светог Николе или Никољача, у склопу манастира Студенице је једнобродна 

грађевина, правоугаоне основе, са полукружном апсидом у олтарском делу. Зидана је каменом и 

сигом. Вероватно је подигнута почетком ХIII века. Од првобитног живописа су сачувани само 

фрагменти. Поред уобичајених представа, у Никољачи је приказ Великих празника. Ово 

сликарство се везује за уметност ХIII века. Иконостас је домаћи сликарски рад из ХVII века. 



Манастири Рашке школе у Србији у функцији развоја културног и верског туризма 

32 
 

Црква Никољача и још десет порушених, или у темељима очуваних храмова, су чиниле 

архитектонски миље студеничког манастира. 

 

 

     

             Слика 15. Црква Светог Николе у Студеници 

                          Извор: studenicainfo.rs 

6.3.4.  Горња испосница Светог Саве 

На осам километара од манастира, на обронцима Радочела, налази се глатка литица на 

висини око хиљаду метара. У њу је уклесана и надграђена на већ постојеће пећине, над понором 

дубоким неколико стотина метара, испосница у коју се Свети Сава повлачио, да у осами узноси 

молитве Богу и у којој је написао Студенички типик и Житије Светог Симеона. Испосничка кула 

је преграђена водоравно на три спрата и до ње води уклесан камени мост и проширена тераса. У 

комплексу испоснице се налази и мала црквица Светог Ђорђа, као и гробница монаха Гаврила.  

 

        

                     Слика 16. Горња испосница Светог Саве 

                          Извор: studenicainfo.rs 

           Манастир Студеница је један од најпосећенијих манастира у Србији. Ова светиња има 

велики значај за српски народ, па верници долазе у њу са свих страна, али, поред наших људи, 

Студеница све више привлачи и странце. Постоје разни случајеви да су се људи овде обратили у 
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Православље. Манастир и његово братство, и поред бројних посетилаца, без прекида одржавају 

свој молитвено - литургијски карактер (Никчевић о. Р. ет ал, 2011). Игуман манастира је 

архимандрит Тихон. 

   У манастиру је могуће боравити, уз претходно затражени благослов од настојатеља 

манастира, а у складу са начином живота који се одвија по утврђеном типику. 

У склопу манастирског комплекса постоје два конака за госте, посетиоце манастира. Први 

конак се налази у непосредној близини манастирског комплекса, са његове источне стране. Тераса 

овог конака је окренута ка манастирском комплексу. Други је нешто старији и налази се на 

западној страни са терасом окренутом ка реци Студеници (manastirstudenica.rs). 

Манастир Студеница припада Епархији жичкој СПЦ. Представља непокретно културно 

добро као споменик културе од изузетног значаја. УНЕСКО  је 1986. године уврстио Студеницу у 

листу Светске баштине. 

 

6.4. Mанастир Жича 

Манастир Жичу, духовно средиште Српске православне цркве, основао је недалеко од 

данашњег Краљева, краљ Стефан Првовенчани почетком XIII века (Милеуснић С., 2002). 

Подигнута у пределу у коме се састају Ибар и Морава, Жича се и географским положајем одвајала 

од других манастира. Ниједна краљевска задужбина у држави Немањића није се налазила северно 

од ње. Независна српска архиепископија требала је да буде подједнако удаљена и од византијског 

Цариграда и од латинског Рима. Док је, са друге стране, разграната мрежа путева везивала Жичу у 

свим правцима са црквеним и градским насељима у српским земљама (Кашанин М., 1969). 

Настанак манастира Жиче везује се за време боравка Светога Саве у Србији након преноса 

очевих моштију из Свете царске српске лавре манастира Хиландара на Светој Гори у Немањину 

задужбину Студеницу (Јанковић Ж., 2006). Према сведочанствима Савиних ученика и биографа, 

монаха, Доментијана и Теодосија, подизање манастира је почело око 1206. године. Изградња је, 

због политичких и других прилика, трајала доста дуго. Манастир је са свим потребним објектима 

био завршен око 1230. године и тада је на западној страни подигнута пространа спољна припрата 

са кулом (Милеуснић С., 2002). 

У оснивачкој повељи манастира Жиче, исписаној на зидовима у простору испод куполе 

цркве Светог Спаса, стоји да ту повељу издаје Стефан, првовенчани краљ све српске земље, 

Диоклитије, Травуније, Далмације и Захумља, с прворођеним сином Радославом, својим 

наследником. Доментијан и Теодосије додају да је Првовенчани краљ основао Жичу са својим 

братом, потоњим архиепископом Савом (Кашанин М., 1969). 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/1986
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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               Слика 17. Црква Вазнесења Господњег у Жичи 

                                Извор: Михајловић Н., 2019 

Манастир Жича има изузетно важно место у историји Српске православне цркве и српске 

државе. По добијању аутокефалности, односно независности српске цркве, 1219. године овде бива 

смештено седиште помесне Српске архиепископије (1253. године бива измештено у Пећ), на 

чијем је челу био њен оснивач и први српски архиепископ Свети Сава. Овде је крунисан и први 

српски краљ Стефан Немањић због тога назван Првовенчани. То је постала традиција у тадашњој 

српској држави, па су и његови наследници на престолу крунисани овде. Укупно седам краљева је 

овде крунисано, и приликом сваког од њих отварана су нова врата кроз која је само будући краљ 

пролазио, након чега су зазидана. Управо због тога се и усталио назив „седмоврата“  Жича. 

Манастир је у свом вишевековном постојању доживео исту судбину као и многа друга 

црквена здања српског народа. Томе је у великој мери допринео и важан пут који је везивао 

северне и јужне области Балканског полуострва. Жича је много пута рушена и обнављана, а свака 

обнова јој је мењала изглед. Велика обнова започела је 1855. године, а свој данашњи изглед 

добила је после детаљне рестаурације у периоду од 1925. до 1936. године. Приликом обнове 

споља је враћена првобитна црвена боја. У време Другог светског рата Жича је страдала у 

немачком бомбардовању. Порушени делови обновљени су 1953. године. Веома је страдала и у 

земљотресу 1990. године, али је убрзо обновљена. 

Велика црква манастира Жиче је посвећена Вазнесењу Господњем, назива се још и Спасова 

црква. Основу храма чини пространи брод са широком олтарском апсидом на источној страни. 

Певнички простор, који у основи има изглед попречног брода, даје основи храма изглед 

слободног крста. Изнад средишњег дела се налази велика купола. Црква је временом претрпела 

измене: проскомидија и ђаконикон су проширени, а бочне капеле (параклиси), посвећене Св. 

Стефану и Св. Сави Освећеном, уз стару припрату накнадно су призидане. Припрата је такође 

касније дозидана, као и висока кула – звоник на западној страни. Црква је зидана каменом и 

опеком. 

У цркви манастира Жиче постоје три сликарске целине. Најраније фреске су урађене 

непосредно после Савиног повратка из Никеје и добијања самосталности Српске цркве 1219. 

године. Тај стари живопис сачуван је делом само у певничким просторима. Ово сликарствопо 
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својим одликама блиско је живопису Богородичиног храма у Студеници. Другу целину чине слабо 

очуване фреске у куполи куле које су настале око 1230. године. По неким стилским одликама, ово 

сликарство показује блискост са сликарством каснокомнинског стила. Хронолошки најмлађе, али 

по очуваности највеће, јесте свакако сликарство настало између 1309. и 1316. године, у време 

обнове цркве после страдања од Кумана. Те фреске су изведене у главном делу цркве и састоје се 

од уобичајених тематских целина: Великих празника, сцена из Христовог живота, стојећих фигура 

и попрсја светитеља. Сликари ових фресака углавном су поновили стари распоред жичких 

фресака из времена Светог Саве. Натписи су на српском језику (Милеуснић С., 2002). 

                            

                   Слика 18. Фијала (крстионица) 

                              Извор: Михајловић Н., 2019  

Поред Спасове цркве манастирски комлекс чине:  

 Мала црква посвећена Светим ратницима Теодору Тирону и Теодору   

 Стратилату, која као своје заштитнике слави и Св. апостоле Петра и Павла, 

подигнута када и велика црква, и налази се источно од ње 

 Мала црква посвећена Св. Сави  

 -налази се на југозападној страни манастирског комплекса                                                             

 Велики владичански конак са северозападне стране 

 Конаци дуж северног зида 

 Фијала (крстионица) у југоисточном делу 

 Нова трпезарија у југозападном углу 

 Сувенирница дуж западног зида. 
 

Манастир је седиште Епархије жичке, на чијем је челу Његово Преосвештенство Епископ 

жички г. др Јустин. Данас је Жича највећи женски манастир у Србији. У њему живи око 40 

монахиња и искушеница, а игуманија је мати Јелена. 
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Слика 19. Манастир Жича, прослава 8 векова аутокефалности 

                                Извор: Михајловић Н., 2019 

Српска православна црква је 2019. године обележила највећи догађај у својој историји - 800 

година аутокефалности. У оквиру централне прославе, у недељу 6.октобра, одржана је Света 

Архијерејска Литургија у манастиру Жичи коју је служио Његова Светост Патријарх српски г. 

Иринеј са свим архијерејима СПЦ, након чега је уследио културно-уметнички програм. Прослави 

овог великог јубилеја присуствовало је многобројно свештенство, монаштво и верни народ.    

Манастир је отворен за посетиоце: 

У летњем периоду (1. април – 31. октобар) од 7 – 19h 

У Зимском периоду (1. новембар – 31. март) од 8 – 16h 

За посетиоце манастира изграђен је паркинг простор, где се налазе и тоалети. Са паркинга, 

пешачком стазом се стиже до порте манастира.  

Моле се посетиоци манастира да својим понашање, одевањем, чувањем тишине и реда у 

храму (посебно на богослужењу) поштују ово Свето место. Фотографисање није дозвољено једино 

у унутрашњости храма због осетљивости фресака. Пушење у комлексу је строго забрањено, као и 

употреба мобилних телефона унутар храма. 

У сувенирници можете пронаћи разне производе које израђује жичко сестринство, као што 

су иконе, књиге, сокови и џемови без адитива, вина, ракије, ликери, сапуни, креме и разни други 

сувенири. Такође, све ово можете поручити и преко online продавнице. 

Вишедневни боравак или ноћење у манастиру могуће је једино за женске особе. Неопходно 

је унапред се најавити и добити благослов за долазак (zica.org). 

Манастир Жича је 1979. године проглашена за споменик културе од изузетног значаја и 

налази се под заштитом Републике Србије. 

 

 

 



Манастири Рашке школе у Србији у функцији развоја културног и верског туризма 

37 
 

   6.5. Манастир Милешева 

Манастир Милешева се налази недалеко од Пријепоља, у долини реке Милешевке. 

Задужбина је краља Стефана Владислава (1234-1243), сина краља Стефана Првовенчаног, и унука 

великог жупана Стефана Немање. Милешева је грађена у периоду 1218-1219. а живописана 1222-

1228. године. Манастир је посвећен Вазнесењу Господњем. Ктитор подиже ову задужбину као 

своју гробну цркву, по угледу на оца који је подигао Жичу, и деду који је саградио Студеницу.  

Свој углед и поштовање Милешева је додатно стекла (6/19.маја 1237) преношењем моштију 

Светог Саве из Трнова (Бугарска), где се први српски архиепископ упокојио 1235. године. Мошти 

светитеља су смештене у припрати Милешеве, по његовој личној жељи, коју је његов синовац 

краљ Владислав и испунио, дозидавши припрату првобитној црквеној целини. Милешева убрзо 

постаје велико место ходочашћа. У покушају да се умањи утицај култа светитеља, Турци су 1594. 

године пренели свете мошти у Београд, где су их спалили на врачарском платоу, где је поред 

малог, данас подигнут и велики храм посвећен Светом Сави (Милановић Ј., 2014). Од тада дух 

Светитеља, кроз прах и пепео, преточен у Светосавље, још снажније живи, а манастир Милешева 

постаје неуништиви сведок који опомиње и надахњује (zaduzbine-nemanjica.rs). 

 

            Слика 20. Црква Вазнесења Господњег у Милешеви  

                              Извор: Михајловић Н., 2019  

У манастиру Милешева је крунисан Твртко I Котроманић за краља Босне и Србије 1377. 

године. Из поштовања према светитељу, 1466. године, захумски владар Стјепан Вукчић Косача 

унео је у своју титулу и „херцег од Светог Саве“, а ово подручје је проглашено Херцеговином 

(Милановић Ј., 2014). 

Турци су први пут спалили и опљачкали Милешеву 1459.године, али је манастир убрзо 

обновљен. У њој је црквени и просветни живот, са повременим слабљењем, трајао скоро 

непрекидно. У XVI веку (1543-1544.) у Милешеви је радила једна од првих српских штампарија, 

што сведочи да се у манастиру радило на књизи и писаној речи и у најтежим условима. Из 

околине Милешеве били су родом и браћа Соколовићи, од којих је потурчени Мехмед постао 

велики везир, а милешевски ђак Макарије, први патријарх обновљене Пећке патријаршије.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://zaduzbine-nemanjica.rs/Pecka-Patrijarsija/index.htm
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Крајем XVII века, у доба народних устанака, Милешева је донекле доживела судбину 

других српских манастира који су се налазили на територији са које је становништво, под 

патријархом Чарнојевићем, пребегло у Аустрију. Турци су конаке попалили, а манастир 

опљачкали. Често напуштани манастир, све више је пропадао. Руски путописац и научник  

Гиљфердинг, 1857. године , пише да је црква у развалинама, да зидови постоје, али да кровова 

нема, да су куполе скоро потпуно порушене и да их придржавају само делови сводова (zaduzbine-

nemanjica.rs). 

Најважнија обнова манастира Милешеве изведена је од 1863-1865. године, трудом 

пријепољских грађана. Тада су подигнути кровови и куполе, дозидана полупорушена апсида, а 

можда и цела грађевина над спољашњим нартексом, обновљен је живопис, заштитни зидови и 

манастирска воденица. 

Првобитна милешевска црква, коју је као свој маузолеј подигао краљ Владислав, 

представља једнобродну грађевину са полукружном апсидом, два травеја и припратом. Над 

источним травејем се налази купола постављена на коцкасто постоље које има ширину брода. Две 

правоугаоне певнице су постављене уз бочне стране поткуполног простора. Уз олтарску апсиду су 

додати проскомидија и ђаконикон (Ђорђевић И.,1987). Првобитно је имала једну куполу, а касније 

је, приликом рестаурација у XIX веку, добила још једну. Од некадашњег унутрашњег портала, 

зиданог вероватно по угледу на студенички, очувао се само један камени лав, доста рустично 

клесан. Друге пластичне декорације Милешева нема, осим плитких аркадица око купола и 

орнаменталних трака око потрала и неких прозора. Карактеристична је основа цркве: грађевина се 

шири од запада (улаза) према истоку(zaduzbine-nemanjica.rs).  

            

     Слика 21. Свети Сава и Свети Симеон Мироточиви 

                        Извор: kul-tim.net 

Фреске манастира Милешеве представљају највиши домет европског сликарства XIII века и 

убрајају се у најлепша и најзначајнија дела српско-византијског сликарства. Сликарство 

Милешеве одликују два основна обележја- необичан распоред фресака у наосу и њихов врхунски 

уметнички квалитет (panacomp.net). Свака фреска говори за себе, свака има своју причу насликану 

вештом руком непознатих уметника средњег века. Њихов значај и вредност је управо у томе што 
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су створили уникатан стил, што су у односу на студеничке фреске из којих су милешевске 

непосредно произишле, направили корак напред ка слободнијем стилу и ка остављању печата који 

слике чини посебним (serbia.com).  

На западном зиду, испод олтара приказана је сцена Причешће апостола, уместо у главној 

олтарској апсиди. На јужном зиду, испод куполе су насликане сцене Скидање са крста и Силазак 

у ад, док је Рођење Христово на северном зиду. На северној страни припрате су приказани 

представници династије Немањића на којој се налазе са лева на десно: ктитор краљ Владислав, са 

моделом цркве у рукама; његов брат краљ Радослав; њихов отац краљ Стефан Првовенчани; 

његов стриц Свети Сава, први архиепископ српски; његов деда велики жупан Стефан Немања 

приказан као монах, Свети Симеон  Мироточиви чија је половина портрета уништена приликом 

обрушавања зида. Прикази Светог Саве и Светог Симеона Мироточивог су очуванији од осталих 

и делују доста свежије и одају утисак као да су рађени у каснијем периоду. Милешевска фреска 

Светог Саве представља најпознатији, а према мишљењу многих аутора, и његов најреалнији 

приказ. Ово је прво представљање лозе Немањића на некој владарској задужбини, што је постала 

традиција у свим каснијим задужбинама ове владарске породице. Окренута према лози Немањића 

је насликана оснивачка композиција Богородица води краља Владислава са моделом своје 

задужбине Милешеве ка Христу.  

Најпознатија фреска и симбол, не само милешевског храма већ и српског црквеног 

сликарства уопште, јесте Бели анђео као део композиције Мироносице на Христовом гробу. 

Налази се на јужном зиду западног травеја, изнад ктиторске композиције. На њој је заправо 

приказан, Божји благовесник, Свети архангел Гаврило који мироносицама показује на празан гроб 

и први објављује да је Христос Васкрсао. Фреска плени својом лепотом, и у првом сусрету са њом 

схватате, да је сва она очараност коју сте имали када сте је гледали на сликама, је само један 

скромни делић оног осећаја када стојите пред њом. Настала је у XIII веку као рад непознатих 

аутора Грка. У XVI веку је преко ње насликана друга фреска па је Бели анђео остао сакривен све 

до XX века, када је црква рестауриранa и горња слика уклоњена. 

                

          Слика 22. Бели анђео  

                        Извор: avantartmagazin .com 
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Уз јужни зид западног травеја, испод ктиторске композиције, налази се саркофаг са 

моштима Светог краља Владислава. У спољној припрати, уз северни зид, се налази саркофаг, на 

месту где су почивале мошти првог српског архиепископа Светог Саве. Верници се и данас на 

овом месту поклањају нашем духовном оцу и највећем светитељу јер, иако његове мошти можда 

више нису овде, дух свакако јесте. Оно што јесте, са сигурношћу очувано, је део леве руке Светог 

Саве који се чува у олтару и износи на поклоњење верницима. 

Године 2009. освећена је нова ризница манастира Милешева, у којој су похрањени бројни 

богослужбени предмети,  а међу драгоценостима посебно место заузима Савино жезло, које је 

добио на поклон 1219. године у Јерусалимској патријаршији. Један од најстаријих предмета, за 

који се сматра да је припадао милешевској ризници, је крст Светог Саве од горског кристала који 

се чува у манастиру Савини, код Херцег Новог (pasaz.rs). 

Најближом околином манастира Милешеве доминира дивљи кањон реке Милешевке, као и 

средњовековне испоснице, смештене високо изнад реке. Недалеко од манастира, на окомитој 

стени над Милешевком, налази се тврђава Милешевац (Хисарџик). Претпоставља се да је 

подигнут у првој половини  XIII века, када и манастир Милешева или непосредно после тога. 

Сматра се да му је основна намена заштита самог манастира. 

У новије време у комплексу манастира се одвијала жива градитељска делатност, тако да је 

простор испуњен бројним новим здањима и доградњама. После свеобухватне обнове, уз 

претходну најаву и благослов настојатеља манастира, посетиоци имају могућност да бораве у лепо 

уређеним и удобним конацима, са једнокреветним и двокреветним собама са купатилом. Преко 

пута улазне капије налазе се паркинг, ресторан намењен за посетиоце манастира, као и 

манастирска продавница. 

Манастир Милешева је седиште Епархије милешевске СПЦ. На њеном челу се налази 

Његово Преосвештенство Епископ милешевски г. Атанасије. Духовник манастира је архимандрит 

Леонтије. Манастир је женски и о њему брине бројно сестринство. Манастир представља 

непокретно културно добро као споменик културе од изузетног значаја. 

 

6.6. Манастир Сопоћани 

Манастир Сопоћане, недалеко од Новог Пазара, подигао је Свети краљ Урош Први (1234-

1276), син Стефана Првовенчаног. Назив манастира потиче од словенске речи сопот што значи 

извор, јер су Сопоћани саграђени недалеко од изворишта реке Рашке. 

Иако је на почетку Урошеве владавине била у доста тешком стању, Србија је током његове 

владавине постала једна од најснажнијих држава на Балкану. Материјално благостање 

обезбеђивали су јој богати рудници злата и сребра као и трговина и многоструке везе са 

Византијом и Западом. Са друге стране, духовност коју су у српској земљи посејали његови преци 

процветала је захваљујући краљу Урошу, краљици Јелени, архиепископима Арсенију, Сави II и 

Јоаникију I, као и другим образованим људима тога доба (Теоктист, 2017). 

Манастир је, највероватније, саграђен у седмој деценији XIII века, док је на 

архиепископској столици седео Сава II (1263-1271), брат краља Уроша. Замишљен да буде место 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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покојишта краљевог тела по представљењу, манастир је још током изградње уобличен и као 

породична и гробница људи најоданијих краљу Урошу. Подижући Сопоћане, Свети краљ Урош је 

свакако следио пример својих предака, али је у исто време желео и да их надмаши величином и 

лепотом своје задужбине. То се огледа, пре свега, у посвети цркве. Св. краљ Урош подиже 

Сопоћане у име саме Свете и Живоначалне Тројице. 

 

        

               Слика 23. Црква Свете Тројице у Сопоћанима 

                               Извор: Михајловић Н., 2019  

Сопоћански храм је замишљен у духу раније српске архитектуре: својом основом и 

простором скоро дословно понавља Жичу, али је и надмашује величином и висином. Црква је 

једнобродна грађевина са пространим наосом и олтаром са великом полукружном апсидом. Наос 

се састоји од три травеја, а над средњим је подигнута купола. Лево и десно од поткуполног 

простора се налазе две правоугаоне певнице, а у западном делу цркве је пространа припрата из 

које се улази у параклисе Светог првомученика Стефана (заштитника лозе Немањића), на 

северној, и Светог Симеона на јужној страни (Теоктист, 2017). Накнадно су затворени простори 

између параклиса и певница, па једнобродна грађевина са куполом споља одаје утисак тробродне 

цркве. Својим спољашњим изгледом подсећа на романичко архитектонско наслеђе (Милеуснић 

С., 2002). 

Изградња цркве била је поверена градитељима из српског приморја, вичним прецизном 

клесању камена и беспрекорном зидању. Правилним слагањем квадара од сиге подигнута је 

грађевина складних сразмера и строгих облика, упечатљивих обриса и простране, добро 

осветљене унутрашњости. Идентични стил и градитељска вештина наслућују се и на тада 

подигнутим манастирским зградама, сачуваним у рушевинама, на трпезарији са кухињом западно 

од цркве, на резиденцијалној палати јужно од ње, и на келијама и оставама приљубљеним уз 

оградни зид, који је опасавао цео манастир у виду неправилног круга (Теоктист, 2017). 

Уз првобитни сопоћански храм, знатно касније, у време Стефана Душана, док је још био 

краљ (1331-1346), дозидан је и украшен фрескама отворени егзонартекс, са високим звоником. 

Преостале избледеле фреске на њему сачувале су портрете краља Душана, краљице Јелене и 
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њиховог сина, младог краља Уроша (Задужбине Немањића). Ово здање је дуго било у 

рушевинама, али је сада обновљено. 

Сопоћански храм је већ крајем XVII века био разорен од Турака. Преко два и по века је био 

напуштен. Његове обрушене зидине биле су обрасле густим коровом и дрвећем. Због урушеног 

крова, велике површине фресака са сводова и кубета су сасвим уништене, али захваљујући Богу и 

необично квалитетној изради, одолеле су највећим делом. Архитектура Сопоћана је обновљена од 

1927. до 1929. године. Oбновљени храм знатно је страдао у Другом светском рату. 

Конзерваторско – рестаураторски радови, предузимани од 1948. па све до данас, доприносили су 

да се архитектура Сопоћана консолидује и обезбеди за њихово трајније одржавање, чување и 

коришћење (zaduzbine-nemanjica.rs). 

Краљ Урош је одабрао најбоље уметнике свога доба да украсе унутрашњост његове 

задужбине. Њихове фреске су ремек-дело средњовековне уметности, које је пронело славу 

Сопоћана широм света. Несумњиво је да су сликари дошли из Цариграда, тадашње културне 

престонице Европе, а можда су им се овде придружили неки домаћи уметници. Није сачуван 

податак када су фреске тачно настале, јер је натпис у прстену куполе оштећен, баш на месту где је 

била исписана година. Посредним путем се може утврдити да се то догодило при крају Урошеве 

владавине, између 1272. и 1276. године.  

Мада су неке фреске уништене или оштећене, лако се закључује да је у Сопоћанима био 

изведен целовит зографски програм, као ни у једној ранијој српској цркви (Теоктист, 2017).  

 

                                   Слика 24. Успење Пресвете Богородице 

                   Извор: stanjestvari.com 

Издвајањем нечега од сопоћанског фрескописа била би учињена неправда према осталим, 

које нису споменуте, јер импозантност овог сликарског програма је у целини. Међутим, ако би 

морали издвојити неке представе, које се својом монументалношћу и специфичношћу истичу, 

онда су то: Успење Пресвете Богородице – западни зид наоса; Васкрсење Христово (Силазак у ад) 

– северни зид наоса; Погребење краљице Ане Дандоло – припрата, северни зид; Свети краљ Урош 

Први са сином Драгутином пред Богородицом – припрата, источни зид.                                  
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Најмонументалнија фреска сопоћанског храма је, свакако, грандиозна композиција Успења 

Пресвете Богородице, на западном зиду главног дела храма, површине од 40 km

, која приказује 

сцену Богомајкиног уснућа. Крај Њеног одра, смештеног у средини композиције, стоје Христос 

који држи у рукама душу своје мајке, анђели, апостоли и архијереји, погнутих глава, у уздржаном 

болу (zaduzbine-nemanjica.net). На изложби у Паризу 1961. године проглашена је за најлепшу 

фреску средњег века (panacomp.net). 

Још једна фреска која привлачи пажњу, која је с намером издвојена, због своје 

специфичности, јесте фреска Св. апостола Филипа у северној певници. Својим изгледом и 

утиском који оставља на посматрача, по мом скромном мишљењу, представља један од најлепших 

приказа лика светитеља, не само у Сопоћанима, већ у целокупном српском средњовековном 

сликарству.  

У храму Свете Тројице су сахрањени: ктитор Свети краљ Урош I (који је у монаштву носио 

име Симеон), у југозападном делу цркве (обележен саркофагом од црвенкастог мермера); у 

северозападном делу припрате је његова мајка, краљица Ана Дандоло, која се упокојила баш у 

време када је црква завршавана; Свети архиепископ Јоаникије I, чији се гроб налази наспрам 

краљевог; а први игуман манастира, непознатог имена, сахрањен је у припрати уз јужни зид 

(Теоктист, 2017). 

                           

                            Слика 25. Свети апостол Филип 

                                  Извор: pinterest.com 

Велику светињу манастира представљају мошти Светих лекара и бесребреника Козме и 

Дамјана. Оне су у манастир стигле, како би остале сачуване, после последњег рата, када је спаљен 

манастир Зочиште у Метохији, у којем су се до тада налазиле. 

Сопоћани су од самог почетка били мушки манастир, изузев периода од педесетих година 

XX века, до 1996. године, када су овде боравиле монахиње. Оне прелазе у манастир Гориоч, а овде 

долазе монаси из манастира Црна Река. Данас се о манастиру брине око тридесет монаха и 

искушеника, а игуман је отац Теоктист. Монаси поред духовног живота имају и разне друге 
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активности, у иконописачким, дуборезачким и кројачким радионицама. Баве се и сточарством, 

пчеларством, воћарством, баштованством и другим пословима уобичајеним за једно монашко 

братство (manastiriusrbiji.com). Све оно што монаси својим рукама направе, поред осталих 

сувенира, може се купити у манастирској продавници. 

Манастир Сопоћани припада Епархији рашко – призренској СПЦ. Због своје изузетне 

лепоте, 1979. године је, заједно са Старим Расом, стављен на Унескову Листу светске културне 

баштине. 

 

  6.7. Манастир Градац 

Манастир Градац је смештен у подручју Старе Рашке, на шумовитим падинама Голије, на 

једној заравни узвишења, које мештани зову Петров крш, изнад реке Брвенице. Подигнут је у 

другој половини XIII века, око 1275. године, на остацима некадашње цркве, као задужбина 

краљице Јелене Анжујске, жене краља Уроша Првог. Посвећен је Благовештењу Пресвете 

Богородице (panacomp.net). 

Градац је основан као велики манастир, са уобичајеним садржајем и распоредом објеката. 

Био је ограђен зидом и имао је два улаза. Главна капија, засведена великим луком, налазила се на 

југозападу, а мањи улаз је био на северозападној страни. У склопу манастира налазили су се: 

велика Богородичина црква у средишту, а уз оградни зид црквица Св. Николе, трпезарија са 

кухињом, конаци и економске зграде (Кандић О., 1989). 

О Градцу има мало изворних података. Оснивачка повеља није пронађена, нити су се 

сачували натписи у цркви који би говорили о времену грађења и ктитору. Најдрагоценија и 

најопширнија обавештења оставио је архиепископ Данило Други у животопису краљице Јелене у 

књизи Животи краљева и архиепископа српских. 

Од оснивања па до пред крај XVI века о манастиру нема вести. Игуман Ђурђевих Ступова, 

Стефан и старац Пајсије затекли су, 1589. године, цркву без крова, оронулу, без монаха и са 

једним свештеником. Митрополит рашки Висарион (1586-1608) је подигао нови конак и цркву 

снабдео неопходним стварима. Градац је коначно запустео у време Аустро – турских ратова, 

крајем XVII века. Црква је делимично конзервирана 1948. године, а потпуну обнову манастира 

извео је Републички завод за заштиту споменика културе. Нови манастирски конак завршен је и 

освећен 1990. године (Милеуснић С., 2002). 

Просторна замисао Богородичине цркве садржи сва обележја рашких храмова проширеног 

програма насталих после Жиче, комбинованог са решењима ранијих Немањиних грађевина, 

посебно Студенице. То је једнобродна грађевина са припратом на западу и бочним капелама уз 

њу, уским западним травејем, једноставним средишњим простором над којим је конструисана 

купола, на северу и југу са по једном певницом, а на истоку са троделним олтарским простором 

(Кандић О., 1989). Специфичност овог храма је што се кришкаста купола налази на тамбуру који 

је осмостран и споља и изнутра, за разлику од ранијих и познијих решења код којих је тамбур 

изнутра округао. 
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        Слика 26. Црква Благовештења Пресвете Богородице у манастиру Градац 

                                           Извор: mapio.net 

У архитектури храма, завидне љупкости и склада, присутан је значајан утицај готике у 

многим елементима, посебно на порталима и бифорама (прозорима на којима средишњи стубић 

одваја два лука у темену). Архитектонске украсе одликује позна романичка уметност, скоро рана 

готика, која се највише огледа на стубовима главног портала, на мермерним прозорима и бројним 

слепим аркадицама на кровном венцу (panacomp.net). Особеност ових украса су готички 

преломљени луци. Градац је најстарија позната црква на којој је изражен утицај готике као стила. 

Градачка црква је зидана тесаним каменом – сигом а споља пресвучена светлим малтером 

врло фине структуре који је углачан. Архитектонски украс је од истог материјала, док су прозори 

од белог мермера. После Студенице то је најбогатије украшена црква XIII века у Србији. 

Унутрашњи простор Богородичине цркве један је од најлепших у српској средњовековној 

архитектури. Западни травеј и певнице отворени су целом ширином према средишњем простору 

изнад кога се уздиже купола великог распона, што ствара утисак монументалности. Олтарски 

простор се наставља на целу ширину наоса и од њега је одељен са два масивна ступца  повезана 

луцима. Састављен је од три дела од којих сваки има посебну апсиду, а међусобно су одвојени 

само у горњој конструкцији (Кандић О., 1989). 

Живопис Богородичине цркве, иако великим делом оштећен, по стилским одликама 

најближи је сопоћанским фрескама, а по распореду сцена, близак је Студеници. Ово сликарство, 

које је настало у другој половини XIII века (после 1276), показује велику разноликост у обради и 

схватању. Највише је фресака очувано у средишњем делу цркве, где је циклус Великих празника. 

У припрати су илустроване теме из Богородичиног живота, а у олтарском простору је Поворка 

архијереја. Ктиторска композиција се налази на уобичајеном месту, у југозападном делу наоса, 

где Богородица приводи Исусу Христу Стефана Првовенчаног, краља Уроша и краљицу Јелену са 

моделом цркве у рукама (Милеуснић С., 2002). 
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                  Слика 27. Западни портал Богородичине цркве 

                               Извор: manastiri-crkve.com 

У храму манастира Градац се налази мермерни саркофаг у коме је сахрањена Света 

краљица Јелена. Она се замонашила у цркви Светог Николе на Скадарском језеру, где се и 

упокојила 8. фебруара 1314. године. Њене мошти су монаси сакрили приликом напада Турака, те 

касније донели у манастир Градац, али се данас не зна место где оне почивају. Краљица Јелена 

Анжујска је канонизована и њен дан СПЦ прославља 12. новембра. У манастиру се чува и део 

моштију Светог краља Драгутина (Теоктист), старијег сина краља Уроша и краљице Јелене, 

пренете из манастира Дечана (panacomp.net). 

Након рестаурације цркве и изградње манастирског конака, у Градцу је обновљен и 

монашки живот. У манастиру се, након неколико векова у којима је био напуштен, окупило 

сестринство да заједнички слави спомен Свете краљице Јелене. Архимандрит Јулијан Кнежевић 

(1918-2001), радећи свесрдно на обнови конака, поставио је и духовни темељ монашког живота у 

Градцу (manastirgradac.rs). У манастиру живи седам монахиња, а игуманија је мати Нина 

(politika.rs, 2016). При манастиру се налази иконописачка радионица, а поред тога монахиње се 

баве златовезом, ткањем и разним другим активностима. 

Почетком маја се у манастиру Градац, тврђави Маглич и Краљеву традиционално 

организује културна манифестација „Дани краљице Јелене“, посвећена чувеној ктиторки, њеној 

прекрасној задужбини и бројним побожним и хуманим делима. Сваког маја се прославља догађај 

када је краљ Урош Први, у част љубави према француској принцези Јелени из рода Анжуја, 

потоњој српској краљици, наредио да се читава долина реке Ибра засади мирисним јоргованима, 

тако да је њена нова постојбина подсећа на завичај – Провансу у Француској. Успоменом на 

вероватно најлепшу средњовековну љубавну причу у Србији читава долина Ибра је добила име 

Долина јоргована (panacomp.net). 

Mанастир припада Епархији жичкој. Представља непокретно културно добро као споменик 

културе од изузетног значаја. 
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6.8. Манастир Пећка патријаршија 

Пећка патријаршија – комплекс цркава на домаку Пећи, крај Пећке Бистрице, а на улазу у 

Руговску клисуру – један је од најзначајнијих уметничких споменика српске прошлости. 

Посвећена је Покрову Пресвете Богородице (Милановић Ј., 2014). У њој се вековима налазило 

седиште српских архиепископа и патријараха. Од свог постанка у XIII веку Патријаршија је 

окупљала учене теологе, врсне књижевнике и обдарене уметнике и сви су они у њој остављали 

сведочанства о свом прегалаштву. Стога је она данас не само старо средиште Српске цркве, већ и 

место где се чува значајна уметничка заоставштина (Петковић С., 2017). 

 

                           Слика 28. Пећка патријаршија 

                                 Извор: moravainfo.rs 

Тачно време оснивања матичне цркве у Пећкој патријаршији није познато. Изгледа да је на 

месту, где је сада Патријаршија још за живота Светог Саве основан метох манастира Жиче, 

тадашњег седишта српске архиепископије. Желећи да средиште српске цркве буде на мање 

угроженом месту и ближе средишту државе,  архиепископ Арсеније I је подигао на овом  жичком 

метоху, код Пећи, цркву Светих Апостола. Убрзо, око 1250. године, по његовом налогу, она је 

била и живописана. Храм се, нешто касније, почео називати и Свети Спас, што је преузето као 

спомен на посвећење Жиче.  

Са северне стране, овог најстаријег храма, Архиепископ Никодим је подигао цркву Светог 

Димитрија, око 1320. године. Деценију касније, око 1330.године, његов наследник, познати 

књижевник Архиепископ Данило II, саградио је са јужне стране Светих Апостола, храм посвећен 

Богородици Одигитрији, да би и њему придодао, са јужне стране црквицу Светог Николе. Испред 

три главне цркве, Архиепископ Данило II, је потом подигао монументалну припрату, а испред ње 

високи пирг-кулу. Од  ХIII па све до XVII века, у црквама Патријаршије су сахрањивани пећки 

архиепископи и патријарси (Петковић С., 2017). 

Средином  ХIII века, из Жиче је у цркву Светих Апостола премештено седиште српске 

архиепископије, која је 1346. године уздигнута на ранг Патријаршије. После пада Смедерева 

(1459) и смрти патријарха Арсенија II (1463.), Патријаршија је била укинута, а њено подручје 

подчињено Охридској архиепископији. Приликом обнављања Пећке патријаршије, 1557. године, 

велику улогу је имао Мехмед-паша Соколовић, турски велики везир, родом Србин из Старог 

Влаха. Његов брат Макарије је постао први патријарх обновљене Патријаршије (1557-1574). 

Обнова Пећке патријаршије, духовног и културног средишта српских крајева под турском 
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влашћу, имала је далекосежан значај. За оживљавање градитељске, сликарске и књижевне 

делатности, обнављање и изградњу храмова, развој живописа и иконописа, осим Макарија 

Соколовића, нарочито је заслужан патријарх Пајсије Јањевац (1614-1647). Пећка патријаршија је 

страдала за време     Аустро-турског рата, крајем XVII века, када су ове области напустили многи  

Срби, па и патријарх Арсеније III Чарнојевић, а 1776. Турци су је потчинили Цариградској 

патријаршији (zaduzbine-nemanjica.rs). 

Половином  XIX века поново оживљавају активности на обнови манастира и подижу се 

нова здања а постојећа обнављају. Репрезентативни конак се гради 1895. године у северозападном 

делу порте, а 1912. је подигнут нови зид са јужне стране манастирског комплекса.  

После завршетка Првог светског рата у Пећкој патријаршији је, после уједињења Српске 

цркве, устоличен први патријарх обновљене Патријаршије, Димитрије 1924. године. Од тада се 

сви српски патријарси устоличују у Пећкој патријаршији. Током 1931. и 1932. године обављени су 

замашни конзерваторски радови који су Пећкој патријаршији вратили првобитни изглед. Нови 

конак, са западне стране од припрате, је саграђен 1981. године (Петковић С., 2017).  

6.8.1. Црква Светих Апостола 

Црква Светих Апостола је најстарији храм у пећком комплексу, подигнут је средином XIII 

века. Ктитор ове цркве, архиепископ Арсеније I (1234-1263) је подигао једнобродну грађевину са 

куполом, по узору на Жичу, чији првобитни изглед није у потпуности сачуван (Милановић С., 

2014).Касније су уз њега дограђене и остале цркве. Олтарски и поткуполни простор са певницама 

свакако су најстарији делови храма. Пада у очи  веома простран олтар: полукружној, широкој 

апсиди придружују се бочна одељења – проскомидија и ђаконикон са мањим апсидама. Над 

средњим делом, наосом, уздиже се монументална и релативно ниска купола. 

Западни део цркве није сачувао свој првобитни изглед. Он је јако издужен, што не одговара 

пропорцијама поткуполног простора и олтара, па је, ван сумње, био продужаван, што је учињено 

најкасније до краја XIII века (Петковић С., 2017). 

Сликарство у цркви Светих Апостола је из различитих периода. Најстарије очуване фреске 

су из времена настанка храма око 1250. године и налазе се у олтарском и поткуполном простору. 

Живопис је тематски доста сложен. Могу се издвојити портрети Стефана Првовенчаног и краља 

Уроша, композиција Успеније патријарха Јоаникија изнад његовог саркофага. Иконостас је урађен 

1722. године (Милеуснић С., 2002). 

У цркви Светих Апостола се налазе кивоти архиепископа Арсенија I, архиепископа Саве II 

(1263-1271) и патријарха Јоаникија I (1272-1276) (Милановић С., 2014). 

6.8.2. Црква Светог Димитрија 

Цркву Светог Димитрија, која се налази са северне стране Светих Апостола, подигао је 

архиепископ Никодим (1317-1324). Црква је у облику сажетог уписаног крста са пространом 

куполом. Зидана је, наизменично, каменом и опеком. Улаз чини складан камени портал изведен у 

класицистичком духу.  

Фреско – сликарство у овој цркви је изведено заслугом архиепископа Јоаникија II (1338-

1346), око 1345. године. Посебна вредност овог сликарства, поред портрета цара Душана, његовог 
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сина Уроша и патријарха Јоаникија I, представља композиција два српска сабора на своду у 

западном делу храма. Један, од двојице сликара, оставио је натпис на грчком језику „ Дар Богу из 

руке Јованове“. Живопис је обновљен 1621-1622. године и извео га је познати хиландарски монах 

Георгије Митрофановић (Милеуснић С., 2002). У овој цркви се налазе кивоти архиепископа 

Никодима, патријарха Јефрема и још један чија припадност није утврђена (Милановић С., 2014). 

 6.8.3. Црква Богородице Одигитрије 

Црква Богородице Одигитрије је подигнута око 1330. године са јужне стране храма Светих 

Апостола, као пандан Светом Димитрију, а по налогу пећког архиепископа и угледног 

књижевника Данила II. Основа храма је развијени крст са осмостраном куполом коју носе четири 

слободна стуба. Дводелни прозори– бифоре, на источној и јужној фасади, одлике су готичке 

стилске препознатљивости. 

Храм је живописан у четвртој деценији ХIV века, о чему сведочи ктиторска композиција. 

На њој је приказан архиепископ Данило II са старозаветним пророком Данилом, по коме је добио 

монашко име, како приноси модел Богородичине цркве са припратом, Богородици. Фреска се 

налази на западном зиду храма. Средишњи простор је посвећен Богородици, заштитници овог 

храма. 

                        

     Слика 29. Трон са чудотворном иконом Богородице Пећке 

                                Извор: flickr.com 

Уз иконостас, са леве стране, у дрвеном кивоту се чувају мошти архиепископа Саве III 

(1309-1316). Са десне стране, уз иконостас се налази Богородичин трон, у коме се налази 

чудотворна икона Пресвете Богородице Пећке, чији је прототип израдио, по предању, јеванђелист 

и апостол Лука (Петковић С.,2017). У северозападном углу храма се налази велики ружичасти 

саркофаг од мермера, у коме се налазе мошти Данила II. 

6.8.4. Припрата 

Припрату испред трију цркава је подигао архиепископ Данило II почетком четврте деценије 

ХIV века. Некада је она била отворена са три стране, али због дотрајалости и сигурности отвори 

на фасадама припрате су приликом обнове , око 1560.године зазидани. Ово је пећку припрату 
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спасло од рушења, али је она у архитектонском погледу доста изгубила. Са разлогом је била 

поменута у једном старом родослову, као једна од најлепших уметничких завештања прошлих 

векова: „ Призренске цркве под, Дечанска црква, Пећка припрата, Бањско злато, ресавско 

писаније, не налази се нигде“. 

 Од најстаријих фресака, којима је цела припрата била украшена у време архиепископа 

Данила II, мало је остало сачувано. Посебно је значајна Лоза Немањића од Стефана Немање до 

краља Стефана Душана. Пре 1375. године, изнад каменог престола Светог Саве насликан је на 

пиластру, у улазу у цркву Светих Апостола, Свети Сава ,означен као патријарх, уместо као 

архиепископ. Остале фреске у припрати су настале 1565.године, а ктитор је био патријарх 

Макарије Соколовић, који је овде и сахрањен а његов лик, са моделом припрате је приказан на 

чеоној страни једног пиластра на источном зиду. Међу живописцима припрате су били монах 

Лонгин, најпознатији српски сликар друге половине ХVI века и сликар Андреја. 

6.8.5. Црква Светог Николе 

Мала црква посвећена Светом Николи ослања се на јужни зид Богородичине цркве али је 

издвојена од три обједињене цркве. Њу је подигао архиепископ  Данило II у исто време када и 

цркву Богородице и припрату са пиргом, приближно између 1330-1337. године. 

         

  Слика 30. Комплекс цркава Пећке патријаршије- мала црква Светог Николе 

                        Извор: Извор: Михајловић Н., 2019 

 То је једнобродно здање саграђено од камена и опеке. Засведено је полуобличастим 

сводом, који ојачава потпорни лук ослоњен на два пиластра. Мала апсида је споља тространа. 

Најстарији живопис није сачуван, док је онај из 1673-1674. године, урађен за време патријарха 

Макарија. 

Ризница манастира Пећке патријаршије страдала је у више наврата од Турака и других 

пљачкаша. ео сачуваних црквено– уметничких драгоцености сведочи о њеној изузетној 

прошлости. Међу вредне иконе спада икона Светих Козме и Дамјана, затим Богородица Огитрија 

и Исус Христос са Светим Николом и Свети Георгије са житијем. Посебно је значајна збирка 

старих рукописних и штампаних богослужбених  књига. 
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Манастир је под духовним вођством Патријарха српског, као његова ставропигија. С тим у 

вези се и свечана устоличења патријараха српских увек врше у Пећкој патријаршији. Свечано 

устоличење Његове Светости Патријарха српског, г. Иринеја је извршено 3.октобра 2010.године. 

Манастир чува и унапређује двадесетак монахиња са игуманијом Февронијом (Милановић Ј., 

2014). 

Пећка патријаршија је 2006. године уписана на Унескову Листу светске културне баштине, 

приликом проширења заштићене површине манастира Високи Дечани. Са Дечанима и другим 

споменицима на Косову, она се налази на листи светске баштине у опасности (Милановић Ј., 

2014). 

 

6.9. Манастир Бањска 

Манастир посвећен Светом првомученику и архиђакону Стефану, познат је под именом 

Бањска. Налази се под обронцима планине Рогозне, крај града Звечана и речице Бањске. 

Задужбина је краља Милутина (1282-1321), који је храм наменио себи као гробну цркву. 

Грађевинским радовима, обављеним између 1312-1316. године, руководио је бивши хиландарски 

игуман Данило II, кога је краљ Милутин позвао да преузме Бањску епископију и руководи 

краљевском ризницом (Милановић Ј., 2014).  

  

          Слика 31. Црква Светог првомученика и архиђакона Стефана у Бањској 

                             Извор: Михајловић Н., 2019  

Даровном златопечатном повељом издатом, вероватно, 1314. године краљ је богато обдарио 

своју задужбину, обезбедивши јој велике поседе. Грађен по жељи краља Милутина, по угледу на 

Студеницу, манастир Бањска се сматрао једним од најлепших српских манастира средњег века. 

Говорило се да је „манастирска црква чудо од лепоте, са позлаћеним фрескама и златним 

украсима“ (Милановић Ј., 2014).  

Када се краљ Милутин 1321. године упокојио, у свом двору у Неродимљу и архиепископ 

Данило пренео његово тело у Бањску, црква је великог задужбинара дочекала у пуном сјају. У 

Бањској је у северној капели, касније, сахрањена и Теодора, супруга краља Стефана Дечанског и 
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мајка цара Душана. Мошти Светог краља Милутина су монаси пренели 1389. године у Трепчу, а 

касније, 1455. године у Софију (Бугарска), где се и данас налазе (Милеуснић С., 2002). 

Бањска је почела да пропада врло рано, 1419. године је био запаљен, ау другој половини 

истог века је запустео. Највећа разарања су забележена 1689. године, за време Аустро– турског 

рата. За време Првог српског устанка, црква је још једном запаљена од стране Турака. У XIX веку, 

већ разрушена црква, претворена је у џамију, и као таква служила је до Првог светског рата. 

Године 1912., Турци су напустили Бањску, а разрушен и запуштен манастир је чекао обнову, са 

којом се почело 1938. године. Међутим, Други светски рат је прекинуо започете радове. Трудом 

српске цркве, манастир је оживео 2004. године, када је цркву осветио патријарх српски Павле. 

Тада се у њему окупило младо монаштво. Одмах по поновном оснивању, постао је духовни центар 

на Косову и Метохији. У току 2006. године, почела је обнова саме цркве и ширег манастирског 

комплекса. 

Данас, целину манастирског комплекса Бањске, осим цркве Светог Стефана, чине 

делимични остаци велике трпезарије, конака и других објеката у функцији живота монаха, ободни 

заштитни зидови, главна порта са кулом– пиргом. 

Основа цркве је у облику једнобродне грађевине, са централном куполом у оси наоса и 

певничких простора. На источној страни завршена је већом полукружном и двема мањим 

апсидама за потребе ђаконикона и проскомидија. Уз северни и јужни зид наоса, осим певнице, 

изграђене су капеле, тако да у целини основа цркве делује као тробродна грађевина. На западној 

страни, у ширини наоса изграђена је припрата, коју на угаоним завршецима, на западној страни 

прате високе квадратичне основе куле, звоници. Црква је имала два портала, главни са западне и 

споредни са северне стране, у склопу зида певнице.  

Црква је зидана од исполираног тесаног камена у три боје: бели, плавкасти (модри) и 

црвенкасти, сазиданих у редове и поређаних слично шаховским пољима. Поред тога, фасада 

храма је била богато украшена и скулптуром и каменом пластиком. Свакако, најзначајнији део 

бањског скулптуралног украса је, у православној цркви ретка, фигура Пресвете Богородице са 

малим Христом у наручју, на којој се налазе трагови боја и позлате, која се данас налази у 

припрати цркве манастира Соколица, по којем се често назива и „Богородицом Соколичком“. 

Главни понос Бањске било је чувено „бањско злато“, опевано у народној песми и описано у 

оновременим путописима. Чинили су га танки, златни листићи којима је облагана позадина 

фресака, по узору на манастире Студеницу, Милешеву и Сопоћане. Данас је од тог живописа 

очувано само неколико избледелих фрагмената светитеља у медаљонима, на луковима под 

кубетом (Никчевић о. Р. ет ал, 2011). 

У цркви се, лево од иконостаса, налази икона Пресвете Богородице која је сликана по узору 

на славни оригинал, руску икону Богородице Казањске. Српски народ посебно поштује ову икону 

и верује у њену чудотворну моћ. Икона је до 1999. године била у Призрену, од 1999– 2004. у 

Студеници, а од 2004. године се налази у Бањској. 
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    Слика 32. Икона Пресвете Богородице Бањске (лево);                                                                       

Скулптура Пресвете Богородице са  Христом (десно) 

                          Извор: kosovo-online.com (лево); spc.rs (десно) 

Велику драгоценост, која је откривена у манастиру, представља златни прстен краљице 

Теодоре. Њен гроб је, 1915. године, за време Првог светског рата,  оскрнављен и опљачкан. Из 

гроба су том приликом однесена два прстена, један златни и један сребрни. Златни прстен је 

некако, од пљачкаша, доспео до краља Александра Карађорђевића, који га је једно време носио на 

руци а онда поклонио Народном музеју у Београду, где се и данас налази (Бањска, 2011). 

Оснивачка златопечатна Светостефанска повеља, коју је краљ Милутин издао између 1313-

1318. године, сведочи шта је ктитор даровао својој задужбини. Бањска повеља се налази у 

библиотеци Сараја у Цариграду, где је вероватно доспела после рушења манастира и пљачкања 

чувеног бањског злата.  

Живот се данас одвија по уобичајеном манастирском типику. Редовно богослужење се 

свакодневно одвија у цркви, док се за време хладних зимских дана служи у капели Светог 

архиепископа Данила. Јутрење се обавља у 6:00h, а вечерња служба у 17:00h, док се Света 

Литургија служи суботом, недељом и празником, са почетком у 8:00 часова. Верни народ, уз 

велико поштовање, свакодневно посећује манастир и молитвено учествује у богослужењима. 

Верници помажу манастирском братству у разним пословима и тако доприносе његовој обнови 

(Бањска, 2011). Игуман манастира је протосинђел Данило (radiokim.net, 2016). 

У манастирској продавници, која се налази лево од улаза у порту манастира, постоји велики 

избор икона, књига и других различитих сувенира а као нарочито занимљиво се може издвојити  

Бањско пиво, произведено у манастиру. 
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Манастир Бањска припада Рашко-призренској епархији СПЦ. Представља непокретно 

културно добро као споменик културе од изузетног значаја.  

 

 6.10.  Манастир Високи Дечани 

Уз Бистрицу, под стрмим обронцима Проклетија, у месту дивном и шумовитом, 

натопљеном водама, основао је Свети краљ Стефан Дечански манастир Христа Пантократора 

(Сведржитеља), посвећен празнику Вазнесења Господњег, највеличанственију задужбину богатог 

немањићког духовног и градитељског наслеђа. Изградња храма је почела 1327. и трајала је до 

1335. године. У његове мермерне зидове, велелепне фреске и скулптуре дубоко је уткан и занавек 

похрањен важан део историјског памћења и духовног идентитета српског народа (Високи Дечани, 

2017).  

Оснивач манастира је Свети Стефан Урош III Дечански (1322-1331), син Светог краља 

Милутина и отац цара Душана. Црква га слави као великомученика 11/24. новембра. Саградио  је 

ову задужбину у јужном делу Метохије, на 12 кm јужно од Пећи, у месту Дечани, по којој је и сам 

назван Дечански. Главни протомајстор био је „фра Вито из краљевог града Котора“, како пише на 

јужном порталу цркве, а радове је надгледао архиепископ Данило II (Милановић Ј., 2014).  

    

               Слика 33. Црква Христа Пантократора у Дечанима 

                              Извор: Михајловић Н., 2019 

Краљ Стефан Дечански је издао још 1330. године ктиторску повељу (Дечанску хрисовуљу)  

којом је богато обдарио своју задужбину, у којој истиче да је главни разлог оснивања Дечана било 

подизање гробне цркве ктитору, што наводе и његови животописци у својим саставима. Сам 

Стефан у оснивачкој повељи каже:  Желећи свом душом да следим за учењем и добрим делима 

светих родитеља и прародитеља мојих , започео је да подиже Дечане (Тодић Б., Чанак-Медић М., 

2005). После његове смрти, започето дело је наставио његов син Стефан Урош  IV Душан и 

окончао га 1335. године. Живописање храма је почело убрзо после завршетка градње и трајало је 

до 1350. године. Значајну улогу у довршењу послова имао је Ђорђе Оструш Пећпал (монах 
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Јефрем) чији је гроб у припрати. После Косовске битке (1389), манастир се налази у тешком 

положају. Кнегиња Милица, са синовима, посећује манастир 1397. године, враћа му отета имања и 

богато га дарује (Милеуснић С.,2002). Овом приликом кнегиња дарује и две велике воштане свеће 

са заветом да их упале ослободиоци  Косова.  

Почетком  XV века игуман манастира је познати књижевник Григорије Цамблак, који је 

аутор Житија Светог Стефана Дечанског. У време турског освајања Дечани опстају али у 

тешком положају. Ослобађањем од Турака и учвршћивањем српске државе јача и манастир 

Високи Дечани, а помоћ стиже од српских владара. Кнез Милош подиже, 1836. године, један 

конак, а кнез Александар 1849. поклања кивот за мошти Светог краља Стефана Дечанског. Током 

XIX века у манастиру се обнављају постојећа здања.  

Улаз у манастир се налази на југозападној страни, на тлу уздигнутом изнад платоа на којем 

је већина манастирских здања, омогућујући да се у првом сусрету са Дечанима обухвати погледом 

готово цео комплекс манастира. У средишту је храм Вазнесења Христовог, од којег се на 

приближно истом растојању пружају, у неправилном кружном распореду: улазна кула, Леонтијев 

конак, звоник, Милошев конак, архимандритија и монументална трпезарија (Високи Дечани, 

2017). 

6.10.1. Црква Вазнесења Христовог 

Дечански храм је највећа очувана црквена грађевина средњовековне Србије. Дугачак је 

преко 36 m, широк 24 m, висина кубета достиже висину до 29 m. На источној страни средишњег 

простора цркве је већа полукружна апсида, док проскомидија и ђаконикон имају мање апсиде. 

Централни део Дечанске цркве се састоји од пет бродова, од којих је средишњи најшири. Сви 

травеји засведени су крстастим сводовима. Над овим бродовима се издиже осмострана купола која 

је ослоњена на четири стуба. Бочни бродови засведени су ребрастим сводом. У њима су 

образовани посебни простори, односно параклиси са апсидама на источној страни. Јужни 

параклис је посвећен Светом Николи, а северни светом Димитрију. Дечанска припрата је 

тробродна и нижа и ужа од наоса. Сваки од бродова има три травеја. Ребрасте сводове, поред 

пиластра, носи четири мермерна осмострана стуба у средини припрате. Црква је грађена од две 

врсте мермерног камена: светложутог пећког оникса и црвенкасто-љубичасте дечанске брече, што 

ствара складну полихромију. По својој архитектонској сложености, црква манастира Високи 

Дечани је јединствена грађевина у српском црквено-уметничком наслеђу.  

Дечанска црква има најбогатију и најочуванију скулптуру рађену у духу романичко– 

готичког схватања. Четири портала, на западном, јужном и северном зиду припрате, као и на зиду 

наоса и припрате, сведочи о богатству Дечанске скулптуре. Најраскошнији је портал на западној 

страни припрате, где је у тимпанону приказан патрон храма Господ Исус Христос на престолу са 

два анђела. У лунети јужног портала је Крштење Христово и уклесани текст о настанку манастира 

Дечана. На северном порталу приказан је расцветали крст. Довратници и капители портала су 

украшени флоралним преплетима, а западни и северни фантастичним бићима, кентаурима и 

аждајама. Изнад капитела западног портала исклесане су слободне скулптуре лавова и грифона. 

Богатство декоративних украса посебно је исказано на дечанским прозорима са бифорама и 
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трифорама, а нарочито су раскошно украшене олтарска, и трифора на западној фасади 

(Милеуснић Ј.,2002). 

 

 

           Слика 34. Ктиторска фреска (лево) и кивот са моштима Св.краља Стефана    

                                                       Дечанског (десно) 

                        Извор: kul-tim.net (лево) и Михајловић Н., 2020 (десно)  

Исликавање монументалне Дечанске цркве трајало је од завршетка градње, око 1335-1350. 

године. Радило је неколико сликарских група најбољих живописаца Душановог царства. Њихов 

задатак је био тежак, како због огромне површине храма, тако и због тематике и богословске 

сложености програма. У олтарском простору су уобичајене представе Поклоњење Агнецу и 

Причешће апостола. Најсложенији простор је средишњи део храма– наос, где је поред устаљеног 

распореда, илустровано и неколико целина из историје хришћанства. У вишим зонама 

поткуполног простора су Велики празници, нешто ниже су представе из Христовог живота, а 

потом следе сцене из Богородичиног живота и Богородичин акатист као и посебне целине 

посвећене Светом Јовану Претечи, Светом Димитрију и Светом Николи (Милеуснић С., 2002). 

Десно од иконостаса, на источном зиду се налази импозантна фреска Христа Пантократора. 

Поред иконостаса са леве стране је приказан ктитор храма Свети краљ Стефан Дечански, како 

приноси модел цркве Господу. У овом простору доминира монументално Јесејево стабло на 

западном зиду наоса. У припрати је посебно значајан циклус седам васељенских сабора, који су 

представљени на сводовима, затим циклус о Светом Георгију, а на западном зиду је Лоза 

Немањића са Светим Симеоном Немањом као родоначелником.  

Свете, нетрулежне мошти ктитора Светог краља Стефана Дечанског почивају у кивоту који 

се налази у делу наоса испред иконостаса. Кивот је подигнут од земље, тако да верници после 

целивања могу клечећи да се провуку испод њега, како би се тиме поклонили Светом Краљу и 

понели благослов од његових Светих моштију.  
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                            Слика 35. Света Лоза Немањића 

                                  Извор: atlantaserbs.com 

Саркофаг Стефана Дечанског налази се у западном делу јужног брода уз параклис Светог 

Николаја, над гробницом у којој су почивали краљеви земни остаци све до почетка објављивања 

1343. године. Саркофаг лево од Краљевог је уобличен по угледу на Краљев, само је нижи и мањи. 

У њему, по предању, почива Света Јелена Српска, сестра Светог краља Стефана Дечанског, 

бугарска царица, и касније монахиња (decani.org). 

Ризница манастира Дечана је по богатству предмета, уметничком домету и историјском 

трајању јединствена, у укупном српском уметничком наслеђу. Посебну вредност представља 

читава галерија икона од XIV-XIX века. Сачуван је један број икона са старог иконостаса, затим 

иконе монаха Лонгина и посебно његова монументална икона Светог краља Стефана Дечанског са 

житијем из 1577. године. Међу дечанским предметима издваја се игумански трон, као и кивот за 

мошти Светог Краља из приближно истог периода. Посебну драгоценост представљају крстови 

цара Душана и краља Стефана Дечанског. Значајну целину чине и збирке рукописа од XIV-XIX 

века и старих штампаних књига (Милеуснић С., 2002). 

Високи Дечани су општежитељни мушки манастир, са непрекинутом монашком 

традицијом од XIV века. У њима данас живи двадесет монаха искушеника. Игуман је 

архимандрит Сава (Јањић), који руководи братством од 2011. године. Поред своје духовне улоге, 

богослужења и одржавања обитељи Светог Краља, манастир је живи организам са бројним 

активностима које, од дубореза до интернет презентације, чине јединствену целину и пуноћу 

манастирског живота. Као жива ризница српске православне културе и народног идентитета, и 

данас је веома значајан у животу Срба на Косову и Метохији (Високи Дечани , 2017).  

Свакодневно се служи акатист Светом Краљу Стефану, а сваког четвртка увече молебни 

канон овом светитељу окупља српске поклонике, као и странце који желе да се упознају са 

православним богослужењем.  
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Са десне стране, од улаза у порту, у Леонтијевом конаку се налази манастирска продавница 

која је изузетно богато опремљена. Овде се могу купити иконе, предмети у дуборезу, тамјан, мед, 

сир, ракија, као и вино које се добија од грожђа произведеног у манастирском метоху у Великој 

Хочи, као и многи други сувенири. Дакле, све оно што вредне руке братства овог манастира 

произведу. 

Манастир припада Епархији рашко – призренској СПЦ. Уписан је на Унескову Листу 

светске културне баштине 2006. године. На истом заседању стављен је на Листу светске баштине 

у опасности, на којој се, нажалост, и данас налази (Кесић-Ристић С., 2017). 

 

6.11. Манастир Свети Архангели 

У клисури реке Призренске Бистрице, на три километра од Призрена, налази се манастир 

Светих Архангела Михаила и Гаврила. Манастирски комплекс, опасан масивним зидом, некада су 

чинили: велика црква, конаци, библиотека, болница, трпезарија и мала црква Светог Николе. 

Манастир је грађен на старијем црквишту од 1343. до 1352. године, као задужбина цара Стефана 

Уроша IV Душана. О изградњи се старао старац Јаков, касније митрополит у Серезу. Посебном 

повељом цар Душан је даровао манастиру 93 села и рудник гвожђа у Топлици. Цар Душан је и 

сахрањен у својој задужбини, док данас његови земни остаци почивају у цркви Светог Марка у 

Београду. 

Када су Турци заузели Призрен 1455. године, манастир је страдао, а од друге половине века 

почиње његово неумитно пропадање. Лепо обрађени камен овог манастира, Турци су искористили 

(1615) за изградњу Синан–пашине џамије у Призрену. Тако запуштен, манастир је остао све до 

1929. године, када је др Радослав Грујић почео обимнија археолошка истраживања (Милеуснић 

С., 2002). У седмој деценији XX века обављени су нови обимни конзерваторски и рестаураторски 

радови, тако да су обезбеђени делови и темељи зидова. Овим истраживањима је откривен већи део 

конака, као и трпезарија, а по окончању радова је на месту Душановог гроба постављена мермерна 

плоча. Гроб се налази на уобичајеном месту за ктитора, у југозападном делу наоса главне цркве. 

Од 1998. године је поново заживео као мушки манастир. У јуну 1999. године, након 

повлачења српске војске и полиције са простора Косова и Метохије смерни сабрат 

светоархангелског братства Харитон, мученички је пострадао у Призрену. Арнаутски злочинци су 

киднаповали оца Харитона, потом га мучили на најстрашнији начин и на крају убили одсецањем 

главе. Његово обезглављено тело, са неколико преломљених костију и убодима у пределу срца, 

пронађено је после нешто више од годину дана у индивидуалној гробници, у рубној призренској 

четврти Тусус. Препознато је по мантији и бројаницама, и остацима његових докумената. 

Мученички остаци оца Харитона су погребени у манастиру Црна Река. 
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Слика 36. Комплекс манастира Светих Архангела (стање пре 2004. године) 

                               Извор: mojaavantura.com 

Током погрома 17. и 18. марта 2004. године, задужбина цара Душана се нашла на новом 

удару шиптарских екстремиста, иако се практично налазила у склопу војне базе међународних 

снага. Цео конак је спаљен и разрушен, као и звоник и дуборезачка радионица, а страдала је и 

плоча на гробници цара Душана која је сломљена, док је сама гробница, по ко зна који пут 

оскрнављена. Евакуисано манастирско братство се вратило већ у априлу и наставило живот у 

шаторима и контејнерима које им је обезбедио КФОР. Након тога је, уз помоћ локалних Срба, 

започета обнова дела конака, која је окончана у новембру исте године. 26. јула 2005. године, уз 

јаке снаге КФОР-а, организована је прослава манастирске славе и 650. годишњица смрти цара 

Душана (Никчевић о. Р., 2011). 

Манастирски комплекс у ужем смислу, опасан високим зидом, чинио је Доњи град 

(насупрот Горњем –Вишеграду). Комплекс има основу неправилног, приближно једнакокраког, 

троугла са краковима окренутим ка Бистрици и основом окренутом ка стрмој падини и утврђењу. 

Темељи бедема су постављени уз саму реку, а са унутрашње стране њиховог већег дела се налазе 

конаци и друге помоћне зграде. Главна капија је смештена на северозападној страни, у засебној 

кули испред које се налази мост преко Бистрице. 

 6.11.1.  Црква Светих Архангела 

Средишња тачка комплекса манастира је главна црква посвећена Светим Архангелима, која 

је представљала монументално здање са основом у облику уписаног крста. Црква је сачувана само 

фрагментарно и последњи је велики споменик Рашке школе, а по концепцији садржи и наговештај 

Моравске школе. Представља јединствен пример у средњовековној архитектури на овим 

просторима. 
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                    Слика 37. Остаци цркве Светих Архангела 

                                    Извор: b92.net 

 Храм је био здање правоугаоног облика са дужом страном од 28,5 m и краћом страном од 

16,7 m (према реконструкцији С. Ненадовића). Главни брод цркве (наос) био је потпуно одвојен 

од улазне припрате (нартекса). Основа ове цркве има облик праве тробродне базилике са 

уписаним крстом и додатом припратом са улазне стране. На источној страни су три олтарске 

апсиде: средња је шира и споља петострана, док су остале две, мање и споља тростране. Црква је 

била петокуполна, имала је једно велико дванаестространо кубе и четири мања, која су се 

налазила у угловима бочних бродова. Припрата са слепом калотом, на западној страни, је нижа од 

брода цркве и има пет отвора преграђених мермерним парапетним плочама и архитектонским 

украсима. 

Фасаде су биле обложене светлосивим мермером из локалног каменолома, док је начин 

зидања византијски, комбинација камена и опеке. Храм је споља обзидан исполираним 

мермерним плочама. Најзначајнију новину представља хоризонтална подела фасаде у две зоне 

помоћу камених испуста (кордонских венаца) и косог каменог сокла. Прозори су камени а њихови 

отвори су једноделни, дводелни и троделни и одозго полукружно засведени. Стубићи на бифорама 

и трифорама имају богату камену пластику, са бројним биљним стилизованим елементима. 

Улазни портал је, такође, камени, са богатом профилацијом на довратницима и надвратницима. 

Фасада изнад припрате је украшена лепом розетом која се налази у горњој зони западног прочеља. 

Остаци живописа, који је заједно са мозаичким патосом рађен током 1351. године, и камене 

пластике Светих Архангела, који су 1927. године скинути са локалитета пренети су у депое 

тадашњег Музеја Јужне Србије у Скопље, где се и данас налазе (Никчевић о. Р. ет ал, 2011). 

6.11.2. Црква Светог Николе 

Црква Светог Николе сазидана је јужно од велике цркве. Знатно је мања од ње, али је 

зидана и декорисана на исти начин. Послужила је као прототип протомајстора за добијање 

сагласности цара за архитектонска решења главног храма. Црква је једнобродна грађевина са 

уписаним сажетим крстом. У основи је главни брод јасно одвојен од припрате а на источној 

страни се налази апсида, која је споља тространа, а изнутра полукружна. У унутрашњем простору 
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видна су два осмострана камена стуба изнад којих се налазило кубе и купола (Никчевић о. Р. ет ал, 

2011).  

Обнова цркве Светог Николе је у току.  

 У оквиру манастирског комплекса се налазе и остаци монументалне трпезарије са кухињом 

и осталим пратећим зградама. Трпезарија манастира је смештена у југозападном делу порте, са 

западне стране цркве Светих Архангела. Имала је основу у облику слободног крста са апсидом на 

јужној страни. Спада у најлепша здања овакве врсте на Балкану.  

   

                         Слика 38 . Душанов народни конак 

                              Извор: Михајловић Н., 2020 

   На месту конака који је спаљен 2004. године, данас се налази нови, у потпуности 

обновљени, Душанов народни конак. У склопу њега се налазе трпезарија и зимска капела, 

посвећена Св. Николају Жичком. На спрату се налазе собе опремљене за пријем посетилаца. У 

оквиру конака се налази и манастирска продавница. На овај конак се наставља капела посвећена 

Св. Лазару Четвородневном. А у продужетку, у јужном делу комплекса, је конак са капелом у 

којој се налази икона Пресвете Богородице Призренске. 

У манастиру је након завршетка конака могућ боравак већих група поклоника, уз претходну 

најаву и добијен благослов од игумана манастира. Могу да захвалим Богу што сам имао прилику 

да, ове зиме по Божићу, боравим у овој царској задужбини, са групом поклоника из Ниша и 

околних градова, а игуману архимандриту Михајлу и братству манастира на дивном 

гостопримству. Топло препоручујем свима, који су у могућности и имају жељу да посете ову, и 

остале наше светиње на КиM, да то и учине. Свака посета овој светој српској земљи представља 

прелепо, емотивно искуство, које доноси изобилну духовну корист, а нашим монасима, 

свештеницима и народу велику радост и подршку. Постоји више агенција које организују оваква 

путовања, а ја могу препоручити Poklonička putovanja - Balkan turs - KIMKO са којима сам више 

пута обилазио наше светиње на Косову и Метохији. 

       Манастир припада Епархији рашко-призренској СПЦ. Налази се под заштитом Републике 

Србије као споменик културе од изузетног значаја. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
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Архитекта проф. др Предраг Ристић који је, по узору на Свете Архангеле, пројектовао 

цркву Вазнесења Господњег на Убу каже за манастир Светих Архангела  да је то „највеће 

архитектонско дело које је српски човек направио“. Као један од покретача обнове овог 

манастира сматра да „не знамо шта губимо на Косову, докле год не обновимо Свете Архангеле...“ 

(Никчевић о. Р. ет ал, 2011). 
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                 7.  КУЛТУРА И КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 

 

                                   7.1.  ПОЈАМ КУЛТУРЕ 

Култура је интегрални део целокупног друштвеног и индивидуалног живота. Она 

представља скуп свих људских тековина, како материјалних, тако и духовних, без којих се не би 

ни могло замислити постојање људског друштва, ни у најједноставнијим облицима своје 

организације. Она представља један од најузвишенијих и највиталнијих домена човековог живота. 

Култура је својеврсна синтеза целокупног досадашњег рада човека, она је историјски 

променљива и динамична појава. Она је, такође кумулативна појава, која се преноси у облику 

културне традиције, а задатак традиције је прихватање и преношење већ створених културних 

вредности. 

Човек је свесно биће које радом делује на своју спољашњу природу, прилагођава је својим 

потребама и ствара своју сопствену историју. То је резултирало низом производа, процеса и 

промена у материјалној и духовној сфери, типичних за егзистенцију људске врсте, који у својој 

укупности чине – културу. Термин култура потиче од латинске речи cultus што значи гајење, 

обрада поља и говори о човековој исконској повезаности са природом и обрадом земље. 

Временом се овај израз почео користити за означавање културе духа, у смислу његовог 

образовања и оплемењивања. 

Култура представља индивидуалан и колективан ентитет. Колективна култура је сачињена 

од уобичајених форми мишљења, као производ заједничких искустава, система веровања, укуса, 

техничких знања и достигнућа, система успостављања односа између чланова друштва, 

успостављања јавних институција, итд. Индивидуална култура је особеност појединца, који живи 

у друштву и зависи од културе околине, али и својим деловањем модификује колективну културу. 

За туризам, ова два вида културе се јављају као динамички елементи који утичу на понуду и 

тражњу. Колективна култура служи као атрактиван ресурс за стварање туристичког производа, 

док се индивидуална култура јавља на страни тражње, као интерес појединца за даље културно 

образовање преко упознавања других култура. 

Два суштинска елемента једне културе су аутохтоност и континуитет. Може се рећи да 

ниједна култура није настала потпуно одвојено од других, и да све вредности те културе не могу 

да се припишу искључиво тој културној заједници. Њени елементи, значај, вештине, материјални 

производи су подложни промени и утицају других култура, са којима је једна култура у контакту. 

Аутохтоност једноставно може да се мери преко специфичног система вредности, правила, 

институција које једна заједница може да изгради. 

        

                                      7.2. КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ  

7.2.1. Појам културног наслеђа 

Култура представља социјални идентитет једног народа, сведочи о његовој историји и 

степену развоја. Појам културна баштина и културни туризам се односе на туристички производ 

заснован на наслеђу и култури. Данас су културни мотиви основни покретачи туристичких 
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кретања, због чега културно – историјске споменике и културну баштину уопште не треба 

посматрати само као део историјског наслеђа, већ их треба валоризовати и укључити у савремене 

туристичке токове. 

Културно наслеђе или баштина је скуп ресурса наслеђених из прошлости, које људи 

идентификују, назависно од власништва над њим, као одраз и израз непрекидно еволуирајућих 

вредности, уверења, знања и традиција. Оно обухвата све видове животне средине настале 

интеракцијом човека и простора током времена (Станковић Ј., 2012). 

7.2.2. Врсте културног наслеђа 

Културну баштину чини материјално и нематеријално културно наслеђе и природна 

баштина која се налази у њиховом непосредном окружењу. Ово наслеђе обухватају различита 

културна добра. Културна добра представљају творевине материјалне и духовне културе од 

општег интереса на локалном, националном и глобалном нивоу. 

Материјално културно наслеђе представљају опипљива културна добра која се у зависности 

од физичких, културних, уметничких и историјских својстава деле на: 

 Покретна културна добра 

 Непокретна културна добра 

Нематеријално културно наслеђе подразумева неопипљива културна добра: језик, обичаје, 

традицију, музику, старе занате итд. Оно представља културну заоставштину која се углавном 

ставља у други план када се говори о туризму и туристима. То нематеријално наслеђе је заправо 

прави идентитет културе једне регије, државе или народа у целини.  

УНЕСКО је дао потпуну класификацију културног наслеђа: 

 Археолошка налазишта – делови земљишта на којима се налазе потпуно или 

делимично ископани, конзервирани и уређени остаци непокретних објеката, као и 

покретни предмети из разних историјских периода. 

 Дела са споменичким и уметничким својствима – архитектонска дела, 

слике и вајарски радови, дела примењене уметности, остварења музичке, драмске и 

филмске уметности. 

 Просторне културно-историјске целине – стара језгра градова, значајније 

сеоске амбијенталне целине, сакрални објекти, етнопаркови, манастирски комплекси, 

средњовековни градови и утврђења. 

 Знаменита места и спомен обележја 

 Фолклорно наслеђе – зграде и простори, предмети народног неимарства, 

ношње, стари занати, наивно сликарство, усмена традиција. 

 Веровања 

 Језици 

 Манифестационе вредности – приредбе и фестивали, сајмови, спортске 

манифестације. 

 Установе културе са својим активностима – музеји, галерије, културни 

центри. 
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 Културни пејзажи – вртови, паркови. 

 Културне туре 

 Подводно културно наслеђе 

 Музика и песме 

Културно наслеђе је много више од споменика и објеката који су сачувани током 

векова. Оно подразумева и живи израз и традицију коју народи у сваком делу света наслеђују 

од својих предака и преносе на наредне генерације (Станковић Ј., 2012). 

                                7.3. КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 

Културни туризам омогућава да места, која нису искључиво туристичка и немају 

туристичка кретања, током читаве године могу да креирају туристичку понуду захваљујући 

својим културним и уметничким потенцијалима (Ђукић-Дојчиновић В., 2005). 

Светска туристичка организација (WTO) је 1985. године дала две дефиниције појма 

културни туризам – ужу и ширу. 

У ужем смислу културни туризам подразумева „кретање људи са јаком културном 

мотивацијом – лепе уметности, путовања до фестивалских и других културних догађаја, 

посете знаменитости и споменика“. То означава путовања људи који имају високо развијену 

туристичку културу. 

Дефиниција у ширем смислу обухвата „сва кретања људи са јаком културном 

мотивацијом, због задовољења људских потреба за разноврсношћу, усмереним ка повећању 

културног нивоа појединца и стварању нових знања и искустава“. Из ове дефиниције 

произилази закључак да је мотивација код људи који путују различита и резултат је 

различитих фактора.  

Културни туризам, уопштено, представља кретање људи ка културним атракцијама и 

занимљивостима, изван места становања, са намером да упознају друге народе, њихову 

културу и традицију, да сакупе нове информације и искуства да би задовољили своју културну 

туристичку потребу. 

ECTN (European Cultural Tourism Network) је усвојила следећу дефиницију културног 

туризма: 

„ Културни туризам може бити дефинисан као туризам заснован на локалним и 

регионалним културним ресурсима. Ово укључује културну традицију, језик, историју, 

културу, пејзаже, изграђено окружење, археолошка налазишта, музеје и културне активности 

попут фестивала, галерија, уметничких атракција, позоришта, али такође и атракција везаних 

за основу производње, занате, друштвену историју и начин живота. Културни туризам је у вези 

са људском активношћу и историјом у ширем смислу.“ 

 7.3.1. Аспекти културног туризма 

Дефиницију културног туризма требало би пажљивије анализирати са становишта више 

научних дисциплина. Све оне на различите начине гледају на исту појаву, а док се не разуме 

њена права суштина, није могуће развијати ни културни туризам. 
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Са економског становишта, културни туризам је излазак културе на туристичко 

тржиште са културним и уметничким производом који има културну и економску вредност. 

Са организационог становишта, то је интерсекторско повезивање културе и туризма – 

две комлементарне гране, које треба да успоставе партнерску сарадњу и удруже се у 

обликовању заједничког производа. Тако добијамо културну привреду, која је последњих 

деценија била један од четири сектора са најбржим растом у светској економији. 

Са туризмолошког становишта, културни туризам је кретање туристе мотивисано 

културним разлозима. Односи се на она места која нису туристички развијена, а имају локалне 

културне потенцијале. 

Са културолошког становишта, то је промоција оживљених културних добара и пејзажа 

једног града, региона или државе која туристи доноси доживљај за памћење. 

Са едукативног становишта, то је туристичко путовање са жељом да се истражује, 

упозна и научи нешто ново о националним и локалним културним вредностима средине коју 

посећујете. 

Са становишта маркетинга и односа са јавношћу, културни туризам је управљање 

угледом једног места, региона или државе, заснованим на културним добрима и пејзажима. 

Дакле, ако све локалне потенцијале активирамо и учинимо их атрактивним за туристе, 

као и за локално становништво – добили смо културни туризам. Ако локалне културне 

потенцијале очувамо за нове генерације туриста и локалног становништва, добили смо 

одрживи културни туризам. 

Основне функције културног туризма јесу да националне и локалне културне вредности 

представи туристи, као и да туристичке дестинације обогати културним садржајима и учини 

их атрактивним за домаће становништво. 

На основу свега наведеног, може се закључити, да култура увек привлачи туристе, само 

је питање да ли је она за њих видљива или сакривена. Зато је основни задатак културног 

туризма у активирању и оживљавању културних потенцијала (Ђукић-Дојчиновић В., 2005). 

7.3.2. Културна туристичка потреба и туристички мотиви 

7.3.2.1. Културна туристичка потреба 

У свим својим активностима човек тежи да оствари неки циљ којим задовољава своје 

потребе. Потребе произилазе из жеље за подмирењем неког недостатка и на тај начин 

дефинишу човека као природно, друштвено и људско биће. 

Потребе човека су бројне и разноврсне и он их задовољава одређеним редоследом, 

односно према приоритету. Тај редослед зависи од врсте потреба. Човек прво задовољава своје 

егзистенцијалне, тј. потребе од којих зависи његов опстанак, а то су примарне потребе. Поред 

њих, постоје и потребе којима човек жели да побољша и обогати свој живот, то су секундарне 

потребе. Њих има много више од примарних, чак толико више да човек није у могућности да 

их све задовољи. 
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Како је туризам последњих деценија постао глобални феномен, туристичка потреба се 

може сврстати у групу приоритета секундарних потреба. Међутим, постоје туристи са 

развијеном културом путовања, који своје туристичке потребе сматрају егзистенцијалним. 

Истраживања у Француској су показала да Французи своје туристичке потребе сврставају у 

примарне и да су она последња ствар које би се могли одрећи у оскудици живота. 

Туристичка потреба може бити рекреативна и културна, али може бити и комбинација 

ових двеју основних потреба. Културна потреба се јавља у човеку као резултат одређеног 

начина живота, услова средине у којој човек живи, стеченог образовања, степена културе 

појединца итд. Она усмерава и подстиче човека да се укључи у туристичка кретања током 

којих ће задовољити ту своју потребу. Као и рекреативна, и културна потреба се јавља у месту 

сталног боравка туриста, а разрешава у туристичким дестинацијама. 

Културна туристичка потреба је у суштини потреба за променом места сталног боравка, 

краће промене начина живљења, потреба за упознавањем нових и другачијих простора, људи, 

традиције и културе (Томка Д., 2005). 

Основни елементи културне туристичке културне потребе су ефекти који културно 

обогаћују човекову личност. То су: 

 Информисаност – најједноставнији и најзаступљенији културни елемент 

туристичких кретања. Веома је масован и ефектан по трајању утисака и чувању 

представа  у свести људи. Овај елемент је највише заступљен у екскурзионим и 

транзитним кретањима. 

 Упознавање – веома стабилан културни елемент који захтева веће 

ангажовање туриста према мотивима и укључује елемент информисаности. 

 Контактирање – је културни елемент туристичких кретања који исказује 

непосредан однос, приближавање, додир и мешање људи различитих културних, 

образовних, моралних и других убеђења. Оставља дубље, трајне трагове и успомене и 

туристичким кретањима даје огроман социолошки значај. 

 Доживљавање – најпотпунији и најкомлекснији културни елемент који 

исказује најактивнији однос туристе према туристичким мотивима и објектима. 

Обухвата све остале културне елементе кретања и највише одражава смисао и дух 

кретања (Јовичић Д., 2005). 

Културни елементи дају туристичким кретањима шири друштвени значај. Туристичка 

кретања, сама по себи, садрже црте опште покретљивости али културни елементи дају тим 

кретањима посебну димензију. 

7.3.2.2. Културни туристички мотиви 

Културни туристички мотиви су сви мотиви који задовољавају културну потребу 

туристичких кретања. То су: 

 Етносоцијални, 

 Уметнички, 

 Амбијентални, 
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 Манифестациони и 

 Пејзажни културни мотиви (Јовичић Д., 2005) 

Етносоцијална група културних туристичких мотива је веома комплексна и хетерогена. 

Обухвата у целини живот једног народа, његову материјалну и духовну културу. Овде спадају 

фолклор, исхрана, ношња, обичаји и други елементи који чине етносоцијална обележја неког 

народа. Постоји могућност да ови мотиви делују самостално, али је чешћа ситуација када они 

појачавају вредност самосталних мотива. 

Уметнички мотиви одражавају интересовање туриста за уметничке споменике. Они 

могу бити историјски и савремени, у зависности од времена настанка. Имају ширу основу 

туристичке атрактивности и у односу на етносоцијалне, ови мотиви могу да делују 

самостално, нарочито ако имају монументални карактер. 

Деле се на: 

 Архитектонске – које обухватају разне врсте грађевина са уметничким 

вредностима, архитектонским значењем и културном функцијом. 

 Ликовне – у ову групу се убрајају вредности из најранијих периода људске 

историје и савремена остварења из области сликарства и вајарства. 

 Театралне – ови мотиви обухватају остварења оперске, музичке и драмске 

уметности. 

Амбијентални мотиви су веће или мање просторне целине, па и појединачни 

грађевински објекти, који поседују неке од атрибута туристичке атрактивности (Јовичић Д., 

2005). Ова група мотива се најчешће односи на комплексе антропогених објеката, различите 

типове насеља, привредне и саобраћајне објекте, паркове, спортско-рекреативне центре и др., 

пошто се ради о појединачним објектима, ови мотиви имају углавном комплементарно дејство, 

док су знатно ређи случајеви када имају статус самосталних мотива. 

Манифестациони мотиви – ова група мотива се односи на приредбе и манифестације. 

Веома важне одреднице везане за ове мотиве су њихова врста и значај. Ова врста мотива нема 

материјална својства и презентује се туристима у виду туристичких манифестација. Могу бити 

културне, уметничке, спортске, политичке и др. Ови мотиви се успешно могу комбиновати и 

допуњавати са амбијенталним и етносоцијалним мотивима. 

Пејзажни мотиви су комплексни туристички мотиви и састоје се из природних и 

антропогених елемената. Имају полиатрактивно дејство јер су сачињени из различитих 

елемената. Из тога произилази и њихов комплементарни карактер (Станковић Ј., 2012). 

7.3.3. Врсте културног туризма 

Крај XX века је обележио прогресиван развој културног туризма у свету, са 

тенденцијом да тај развој у XXI веку буде још интензивнији. Упоредо са све већим 

демографским и променама животног стила, повећањем слободног времена и материјалних 

средстава, а сходно предвиђањима Светске туристичке организације, јача улога туризма на 

глобалном нивоу. 
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Један од водећих сегмената туристичког тржишта у будућности ће свакако бити 

културни туризам, а у оквиру којег се могу издвојити: 

 Религиозни - образовни религиозни туризам, ходочашће,       

     мисионарство, 

 Образовни - образовна путовања, конгресни, 

 Фестивалски - фолклорни празници, фестивали различитих врста     

     уметности, 

 Културни туризам повезан са културно-историјским наслеђем  

     историјски и архитектонски споменици, музеји и галерије, 

 Нематеријални културни туризам (Хаџић О., 2005). 

Религиозни туризам је облик културног туризма који подразумева туристичка путовања 

ради задовољења религиозних потреба. Укључује посете различитим религиозним центрима, 

светим местима, споменицима са историјском вредношћу. Обухвата и посете великим 

религиозним догађајима, празницима, славама и др. 

Образовни туризам, који носи назив и истраживачки туризам, је специјализовано 

туристичко путовање које је у директној вези са повећањем професионалног и образовног 

развоја. Овај вид туризма укључује туристе који су мотивисани жељом за проширивањем 

знања. У оквиру образовног туризма се посебно издваја конгресни туризам. Конгреси су 

манифестације различитог карактера (научни, културни, политички, спортски) и времена 

трајања. 

Фестивалски туризам подразумева туристичка кретања подстакнута одржавањем 

различитих манифестација. То су фестивали различитих врста уметности, аутентичних 

догађаја и др. Укључују филмске, позоришне и арт фестивале, карневале, културне празнике. 

У оквиру овог издваја се и фолклорни туризам, који кроз различите облике класичног 

фолклора обогаћује различите аспекте културног туризма. 

Културни туризам, повезан са културно-историјскима наслеђем, је вид туристичког 

путовања са циљем да се посете историјски и архитектонски споменици, манастири, цркве, 

тврђаве, музеји и др. 

Нематеријални културни туризам се заснива на упознавању туриста са начином живота 

локалног становништва, њиховом традицијом и обичајима. Туристи се укључују у њихове 

дневне активности, уче локални језик, учествују на локалним манифестацијама. 

Поред значајних економских ефеката, културни туризам остварује и нематеријалне 

ефекте који су изузетно значајни и уједно представљају основу за његов опстанак и даљи 

развој. Под њима се подразумева развијање свести и бриге о важности, значају и заштити 

културних вредности, очување социјалног интегритета и културног идентитета локалних 

заједница (Станковић Ј., 2012). 
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 7.3.4. Ресурси културног туризма 

У свом основном значењу, ресурси су постојеће материјалне и нематеријалне  

вредности једне социјалне заједнице које стоје на располагању и могу бити коришћене за 

реализацију различитих врста програма и производње. 

Свако локално подручје или заједница поседује природне и антропогене ресурсе који 

могу бити у функцији развоја туризма. Због тога је неопходно сагледати садашњи степен 

развоја и проценити квалитет и потенцијал тих ресурса за будући развој туризма на датом 

простору. Природни и културни ресурси су важно наслеђе које је потребно чувати и за будуће 

генерације и које може бити искоришћено као кључни покретач развоја туризма. Из тог 

разлога, потребно је извршити њихову валоризацију, али и осигурати њихово рационално 

коришћење и заштиту. 

Материјални и нематеријални ресурси културног туризма могу бити: 

 Културно – историјски , археолошки, архитектонски и музички   

     центри 

 Етнографски, уметнички, специјализовани и други музеји 

 Изложбе, скулптуре, галерије 

 Споменици – сакрални и профани 

 Ходочашћа, верске светковине и верски фестивали 

 Стари занати, обичаји, традиција, народна ношња 

 Плес и народна песма, национални и интернационални фестивали, 

     локалне манифестације, језик 

 Национална и локална храна и пиће  

 Културно – историјске и уметничке туре 

На проширеној Унесковој Листи нематеријалног наслеђа нашле су се и различите 

светковине, кулинарски специјалитети, технике ткања и други стари занати, народна музика и 

фолклор. Све ово се може приближити туристима и укључити у културну туристичку понуду 

Србије. 

Веома важно питање у области културних ресурса је њихова заштита. Како ове 

просторе посећује велики број туриста, то је значајно повећан негативни утицај на њих. 

Основни проблем који овде настаје је усаглашавање заштите природних и културних ресурса и 

идентитета локалне заједнице са њиховим коришћењем у туризму. Из тог разлога, у оваквим 

подручјима потребно је развити менаџмент културних ресурса, како би се обезбедило њихово 

рационално и одрживо коришћење (Станковић Ј., 2012). 

7.3.5. Културно–историјско наслеђе као фактор развоја културног туризма           

Културно – историјско наслеђе не само да представља могућност да се туристи упознају 

са богатом историјом простора који посећују, већ значајно доприноси друштвеном и 

економском благостању. Културно – историјски објекти, који су под заштитом државе, и они 

који изазивају посебан археолошки или историјски интерес јединствени су за многе земље. 

Тако је у Северној Ирској први пут 2012. године објављен Извештај о економској вредности 
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културног наслеђа Северне Ирске (Department of the Environment, 2012). Посебан значај дат је 

теми „ да се охрабре млади људи да препознају вредности културног наслеђа“(Openning Doors 

Newsletter on Northern Ireland´s Built Heritage, 2012).  У будућем процесу валоризације 

неопходно је знати колико, заиста, има добара под заштитом, имајући у виду да наведени 

извештај потврђује да „ свака фунта која је уложена у јавни сектор након тога ствара 3 до 4 

фунте из приватног сектора“. 

Веома је важно напоменути квалитативне бенефите којима историјско наслеђе 

доприноси развоју економије. То су: 

 Запошљавање људи; 

 Подстицај економији (малим и средњим предузећима); 

 Јачање друштвене кохезије заједнице; 

 Јачање културног идентитета, поноса због припадања својој  

     заједници; 

 Туризам као важна полазна тачка за даљи економски развој; 

 Развијање вештина младих и њихове волонтерске склоности и жеље  

     да остану у локалној заједници. 

Националне и локалне заједнице се у целом свету охрабрују да валоризују културу која 

представља срж националног идентитета. Извештај Allen Consulting Group (2008) потврдио је 

да 93% Аустралијанаца виде наслеђе као витални део којим се представља национални 

идентитет. 

Влада сваке државе је дужна да обезбеди заштиту културних вредности народа који на 

њеној територији живе, на исти начин на који унапређује друштвени и економски развој. 

Обезбеђивање ефикасне заштите, очувања и популаризације културног наслеђа уз коришћење 

свих научних, техничких и других могућности треба да представља једну од основа 

регионалног развоја и националног планирања на свим нивоима друштва. 

 7.3.6. Валоризација културно – историјског наслеђа у циљу јачања  

           туристичке понуде у Србији 

Питање валоризације културних вредности је веома комлексно, пре свега зато што су 

култура и економија у историји развоја цивилизације често биле различито тумачене. 

Неразумевање између економиста и представника културног сектора, уметника, оснивача и 

доносиоца одлука неопходно је превазићи на начин који уважава културне особености, али уз 

ограничења која генерише економска ситуација једне земље. Култура у савременом друштву 

треба да докаже своју вредност на начин који је разумљив доносиоцима одлука. 

Подела културних добара, на покретна и непокретна, веома је важна за сам процес 

валоризације. Тржиште не може бити исто за једна и друга добра, зато што за непокретна 

добра тржиште на коме се валоризује њихова вредност не постоји. 

Валоризација је веома скуп процес и захтева напоре свих заинтересованих страна 

(Ненадовић,1980). Оно што се огледа у пракси јесте да, поред бројних наглашавања о 
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важности валоризације за развој туризма осим интересовања у академској заједници, веће 

активности у овој области изостају (Morey, 2001). 

Након 2000. године у земљама бивше СФРЈ, многи споменици културе, различитог 

културног значаја били су угрожени, осим етничким конфликтима, и неодрживошћу 

финансирања њихове заштите. Издвајања из буџета за културу су значајно смањивана из 

године у годину, у свим новонасталим државама, услед приоритета који се давао и даје 

многим другим друштвеним областима. Та издвајања су на примеру Републике Србије 

оцењена као недовољна, и честа су мета критика запослених у култури, као и шире јавности.  

Забрињава чињеница да и годинама након распада СФРЈ нису створени предуслови за 

процес валоризације, услед чега она није реализована у значајнијој мери, иако је њен значај за 

будући развој туризма огроман. У Стратегији развоја туризма Републике Србије за период 

2016-2025. године само се на једном месту у читавом садржају спомиње процес валоризације, 

и то у делу 10.1, на страни 70, који се тиче маркетиншког позиционирања РС. У процесу 

валоризације неопходно је истаћи значај коришћења адекватне базе података која представља 

основу за њену реализацију. 

Туристичка валоризација је сигурно једна од најзначајнијих тема теорије о туризму. 

Валоризација која се употребљава у туризму је стручно-методолошки поступак који 

представља процену туристичких активности свих оних појава, објеката и простора који су 

интересантни за туристе и да кроз њих туристи могу задовољити своју туристичку потребу. 

Валоризација има основу у оцени простора на коме се врше анализе, који је вид туризма на 

њему најприхватљивији, шта је све неопходно да објекат буде препознат као атрактиван, као и 

које стандарде применити у поступцима просторног уређења. 

Приликом валоризације културно – историјских целина потребно је обратити пажњу на 

њихове специфичности, при чему се анализирају следећи елементи: 

 Туристичко – географски положај у односу на места из којих туристи  

     долазе, приступачност дестинације у односу на саобраћајну  

     инфраструктуру, 

 Уметничке вредности саме целине, њихово одређење на основу  

     културног значаја; 

 Туристичка вредност представља амбијент који се дограђује   

     вредностима географског простора, биолошком разноврсношћу,    

     амбијенталном уређењу, очуваној животној средини; 

 Туристичка атрактивност и препознатљивост у смислу туристичке  

     посећености; 

 Изграђеност и опремљеност простора која се огледа у основним и  

     допунским садржајима објеката; 

 Уклопљеност у туристичко богатство и процена туристичке 

     вредности са комплементарним мотивима дестинација. 

Валоризација је неопходна како би се јасно дефинисало шта је приоритетно очувати у 

обиљу богатог културног наслеђа за будуће генерације, али је важно имати на уму свест и о 
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њеном финансирању. То је скуп и компликован процес који изискује интердисциплинарни рад. 

Процењивање неког објекта не може бити рад појединца, нити групе научника из исте научне 

области. Цео процес треба да буде јасан и транспарентан. 

Постоји доста предлога и модела за реализацију туристичке валоризације туристичких 

објеката, али не постоји јединствен модел који се може применити у свакој прилици. Суштина 

је да, уколико постоји законска регулатива и база података која је врло прецизна, процес 

постаје лакши и праведнији. Неопходно је изабрати општи модел на основу кога ће се 

реализовати валоризација, која ће садржати много више од актуелно коришћених индикатора 

који су углавном засновани на нормативно-правној регулативи заштите културног наслеђа, а 

мање узимају у обзир сложене економске и друштвене околности (Радовић В. ет ал, 2018). 

7.3.7. Политика и програм за развој културе и туризма 

Главна поља, ка којима би требало усмерити активности у циљу интерактивног развоја 

културе и туризма, јесу заштита наслеђа, побољшање инфраструктуре, економски развој, 

регионални идентитет, брендирање, диверзификација туристичких производа, побољшање 

квалитета и изградња туристичке инфраструктуре. 

Јавно – приватно партнерство је централни процес сарадње, посебно за развој тржишно 

оријентисане културе и туристичких производа. Основно финансирање културног туризма 

долази од јавног сектора, чак и када финансирање допуњује приватни сектор. 

Укљученост локалне заједнице је битан фактор повећања задовољства посетиоца и то је 

предуслов за развој туристичког производа. Локални житељи нису само домаћини туристима, 

већ они директно учествују у туристичком искуству, дефинисању духа места и формирању 

атмосфере у региону. 

Један од најважнијих начина на који јавна власт може да помогне развоју културе и 

туристичких производа је преко маркетиншких активности. Због сложености културних и 

туристичких производа, многи често имају потребу за креирањем маркетиншких конзорцијума 

да би се представили јавности регионални туристички производи на националном и 

међународном тржишту. Интернет, скоро универзално продајно средство, последњих година 

ствара могућност туристима да сами креирају стазе, места, смештај и путовање. 

Главни фактори који повезују туризам и културу су конкурентност и атрактивност, 

обухватајући способност културе да обезбеди специфичност туризма и способност туризма да 

подржи материјалну и духовну културу, да ојача улогу локалних актера, лидерских квалитета 

укључених у јавни сектор и административних аранжмана за туризам и културу. 

Најважнији циљ политике је стварање јасног вођства за обезбеђивање дугорочне визије, 

позиционирање, партнерских аранжмана и иновативних производа неопходних за успех на 

високо позиционираном тржишту. Стратешко планирање је неопходно будући да имиџ 

дестинације није нешто што се мења преко ноћи. 

Најважнији аспект повезивања туризма и културе је да развије ефективно партнерство 

помоћу актера из два сектора. У највећем броју случајева проблем је у различитом приступу: 
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мотив за профитом насупрот непрофитности, тржишно против јавног итд. Улога сваке 

платформе је да усагласи интерес два сектора и да делује као њихов посредник. 

                         7.4. ХРИШЋАНСТВО И КУЛТУРА 

Хришћанство и култура се често супротстављају из различитих, некада и нејасних 

разлога. Циљеви првог се везују за Царство Божије, Царство небеско, а другог за Царство 

земаљско, за овосветске вредности. Овако може изгледати на основу површно схваћених 

догмата и духовне литературе, а посебно имајући у виду монахе, који су обрасци истинског 

хришћанског начина живота, а живе у изолованим скупинама, одричући се много чега што је 

део свакодневног људског живота, а плод цивилизацијских и културних тековина човечанства. 

Култура може изгледати непотребна неком ко тежи сусрету са живим Богом, или се 

хришћанство може посматрати као нешто примитивно, погрешно, супротстављено науци, 

одбојно према уметности, а изнад свега превазиђено научним погледом на свет и непотребно 

за овоземаљски живот. Оно се супротставља вредностима хуманистичких наука и представља 

као део примитивног, ирационалног дела човековог бића. Фројд је религију сматрао за 

колективну неурозу дечије доби човечанства. Религијским феноменима је приписивао 

компулзивни карактер, па је идеја о једном великом Богу изопачено осећање, а у оној мери 

којој досеже изопачење идеје, оно има разлога да се означи као лудило (Николић В., 2014). 

Ову супротстављеност Флоровски разрешава позивајући се на древно време када је 

било раширено и општеприхваћено схватање „да је Бог створио човека с намером да он 

ствара“, и да „судбина људске културе није без утицаја на коначну судбину човекову“ 

(Николић В., 2014). Он подсећа да су апологети (браниоци хришћанства) II века и рани 

александријци указивали на Сократа, Хераклита и Платона као на претече хришћанства. 

Наводећи кападокијске монахе IV века код којих су аскетска и културна настојања била 

органски испреплетана, указује да само подвижништво (хришћански, монашки начин живота) 

не спутава стваралаштво, већ га ослобађа (Николић В., 2014). 

Може се рећи да је са Константином Великим отворен пут међусобном разумевању и 

сарадњи, који је, и у времену када наизглед влада супростављеност и међусобно сукобљавање, 

латентно присутан. Хришћанима је престанком прогона отворен пут учешћа у стварању 

цивилизацијских тековина. Поред хришћанске уметности и теологије (као хришћанске науке), 

хришћани су дали свој допринос целокупним цивилизацијским достигнућима. 

Када је реч о манастирима, треба имати у виду да су они били центри учености, а такав 

је током историје био случај и у Србији. Манастир Манасија, који је подигао деспот Стефан 

Лазаревић, познат је по Ресавској школи која је током прве половине века тамо радила. У 

њему су се окупљали учени монаси, писци, преводиоци, преписивачи који су украшавали 

рукописе и књиге, па је манастир представљао симбол просвећености током неколико 

наредних векова. По угледу на њега радило се и у Хиландару, Љубостињи, Пећкој 

патријаршији, Дечанима, Студеници, у којој је, између осталог, заслугом Светог Саве између 

1207. и 1216. подигнута и болница, прва на територији српске средњовековне државе. А значај 

овог рада се распростирао и ван граница Србије (Николић В., 2014). 
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                  8. ВЕРА И ВЕРСКИ ТУРИЗАМ 

 

                                                                            8.1. ВЕРА 

Дефиниције вере могу се наћи у многим научним гранама, од социологије религије до 

психологије. Међутим, за потребе овог рада је од значаја шта је вера за православног верника, 

будући да треба истражити однос верског туризма и српских православних манастира. 

Вера, гр. пистис, лат. credens – верник, верујући, fides - вера, поверење, знање (Брија, др 

Јован, 1999). Сам Господ Исус Христос говори: „Ко верује у мене, не верује у мене, него у 

Онога који ме је послао“ (Јн. 12, 44), и даље каже: „Ко моју реч слуша и верује Ономе који ме је 

послао, има живот вечни, и не долази на суд, него је прешао из смрти у живот“ (Јн. 5, 24). За 

Св. апостола Павла вера је „делање благодати Божије, која палог човека преводи у стање 

спасења“ (уп. Рим. 1,17) и (уп. Рим. 3, 28; Гал. 3, 24). Св. Јован Богослов говори нам да је вера 

отварање духа силом благодати „ради призива и присуства Бога љубави који се открио у 

Христу Распетом и Васкрслом“ (уп. 1 Јн. 5, 1-2).  

Св. владика Николај Велимировић када говори о вери у Бога каже: „Шта је хришћанска 

вера? Хришћанска вера је Христово знање о најважнијим тајнама бића и живота, које људи 

могу примити само веровањем у Њега, а не својим сопственим напорима“ (Радовић М., 2008). 

Када појашњава шта су најважније тајне бића и живота, светитељ у истом делу пита и даје 

одговор. „Које су најважније тајне о бићу и животу о којима само Христос има право знање? 

То су:  

Тајна о невидљивим стварностима: о Богу, о анђелима, о људској души; о стварању 

света и његовом свршетку; о непрестаном Божјем вођењу човека и човечанства одређеном 

циљу, а по Његовој премудрости и сили; о човековом греху и паду, и о његовом спасењу кроз 

Богооваплоћење; о Царству Божјем, као крајњем циљу човековог овоземаљског живота, и о 

правом путу који води томе циљу, тј. о понашању човека према себи, према ближњем и према 

Богу; о васкрсењу из мртвих, о последњем суду и о вечном животу.“ 

Пишући Вера светих – Катихизис Источне Православне Цркве, Св. Владика поставља 

питање: „Нису ли и неки други верски учитељи, мислиоци и философи покушавали да објасне 

ове тајне?“ И одговара : „Јесу, многи од њих. Али то су учинили само својим ограниченим 

људским снагама, размишљањем и упорним студирањем о свету и људској природи. Сви су се 

њихови покушаји свршавали претпоставкама и различитим теоријама често супротним 

једна другој.“ А о предности Христовог учења над световним, он каже да се оно „састоји у 

преимућству Христа као сведока.“ 

Ваља обратити пажњу и на следеће његово питање : „Треба ли у овом случају да 

мислимо да је хришћанска религија изнад свих осталих религија у свету?“ (Радовић М., 2008), 

јер је одговор следећи: „Хришћанска вера се не би могла ни упоређивати са другим религијама, 

и, строго говорећи, не би ни требало називати је „религијом“ у паганском смислу ове речи, 

јер, она није једна религија међу другим религијама, она је вера у Христа и Христово 

откривење. Она је лично, јединствено и потпуно откривење Бога људима, ради њиховог 
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просвећења и спасења. Друго откривење од Бога више неће бити дато, и поред Исуса Христа 

други месија не може бити очекиван све до краја света.“ 

Природно, одмах се намеће питање: „Шта онда треба да мислимо о неким савременим 

покушајима да се хришћанска вера изједначи са свим осталим религијама?“ (Радовић М., 

2008), које Св. Владика сам поставља и одмах одговара: „Ти су покушаји погрешни и то је 

опасан експеримент, јер „Бог се не да ружити“ (Гал. 6, 7), нити се крв Сина Божјег може 

изједначити са мастилом књижевника. Иако смо ми као чланови старе Источне цркве 

снисходљиви према сваком људском бићу, нама је строго забрањено да упоређујемо од Бога 

нам предану истину са религијама и философијама које су створили људи“(Радовић М., 2008). 

Надаље нас Св. Владика упућује да је „порекло наше вере у Божјем откривењу“, а да су „два 

извора за Божја откривења – Свето писмо и Свето предање.“ 

                               8.2. ВЕРСКИ ТУРИЗАМ 

Културно наслеђе представља потенцијал за економски и друштвени развој многих 

земаља у свету а у Србији као сегмент културног наслеђа издвајају се непокретна културна 

добра, споменици културе, средњовековни манастири и цркве, који као антропогени 

уметнички туристички ресурси чине основ за развој једне врсте туризма посебних 

интересовања – верског туризма. 

Верски туризам представља један од најстаријих видова путовања људи са циљем 

посете одређеном светилишту ради ходочашћа, верске потребе, осећаја или обавезе који се 

огледају у подвижништву, упражњавања молитве, поклоњења и целивања моштију светаца у 

циљу проналажења духовног мира као и исцељења болести.  

Верски туризам може да се дефинише као скуп односа и услужних активности којима се 

задовољавају како духовне, тако и културне, као и друге социјалне потребе, осећаји или 

моралне обавезе верника. Овако постављена дефиниција обухвата, осим верских, и друге 

разлоге посете сакралних објеката или догађаја (Николић В., 2010). 

Строго дефинисање верских туриста није неопходно, у смислу да ли су верници или не, 

јер чињенице указују да је већина верских туриста на путу ка својим крајњим одредиштима 

посетила манастире и Света места иако нису традиционални верници. Према Крстићу 

поклоници су „људи који воле да одређени број дана у години проведу у неком манастиру“ 

(2012). 

      Верски туризам може да се развија у два правца: 

1. у форми тематских тура, где би циљ путовања био обилазак манастира према 

дефинисаним путањама, ка груписаним манастирским одредиштима као што су нпр. 

манастири Фрушке Горе, Овчарско – Кабларске клисуре, Ибарске зоне средњовековног 

наслеђа и низ других скупина манастира; 

2. као посете појединачним манастирима. 
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Немачки географ Риншенде (Rinschende) сматра да је верски туризам тесно повезан 

са одморишним и културним туризмом. Он је поделио форме верског туризма на основу 

дужине трајања посећивања светих места. Постоје: 

 Краткотрајни верски туризам, који представља ограничена путовања 

на малу раздаљину, где је обично циљ путовања одлазак у верски центар на 

локалном, регионалном и супрарегионалном нивоу, са циљем учешћа у некој 

прослави или црквеном сабору. У православној цркви то су обично сабори, 

манастирске и црквене славе који се одржавају у одређене дане. 

 Дуготрајни верски туризам, који обухвата посету верском центру на 

више дана или чак недеља. Примери за таква путовања су одлазак на поклоњење у 

Свету Земљу и Јерусалим, Свету Гору и у сличним местима која обилују светињама, 

значајним за историју хришћанства (Шећибовић, 1995). 

        8.2.1.  Хришћанство и верски туризам 

Хришћанство је једна од три највеће монотеистичке религије. Ова тврдња, иако тачна, не 

уклапа се у хришћански начин размишљања. Наиме, оно себе посматра на следећи начин: 

„Хришћанство не представља религију, како се то често може чути, него је – крај свих религија, 

настало у крилу старозаветног монотеизма: самим тим носи монотеистичку концепцију; 

јединствена верска заједница с посебном теолошком основом“ (Николић В., 2010). 

Са становишта верског туризма, ова озбиљна дистинкција је ирелевантна, јер се туризам не 

бави суштином хришћанства, него посетама, обиласком „суштина“. За туризам, хришћанство је 

свакако религија, судећи по томе што барата појмом „религиозни туризам“, који се односи на 

посете хришћанским светим местима и догађајима. Ту ваља уочити парадокс: уместо да туризам 

допусти да хришћанство дефинише само себе, туризам га унапред дефинише као религију. 

Напоменимо да садашње знање није никакво чудо, будући да у изучавању туризма не постоји 

ниједан предмет који се бави туристичком експлоатацијом религије, самим тим ни религијом, па ни 

хришћанством, које је „крај свих религија“ (Николић В., 2010). 

8.2.2. Православље и верски туризам 

Православље се тешко може посматрати кроз призму савремених тенденција у туризму 

(мисли се на масовна кретања туриста). Тачније: православље и туризам су спојиви и могући само 

уколико захтеви туристичких кретања не нарушавају црквене догме и вредности. Ако верски 

туризам обухвата све облике кретања ка било којим православним светим местима та кретања 

морају бити праћена и контролисана на начин који би гарантовао очување сигурности и 

аутентичности православних светиња (Радисављевић-Ћипаризовић Д., 2008). 

Истражујући историју Хришћанске цркве, посебно Српске православне цркве, није се 

пронашао извор који на прави начин расветљава појам „верски туризам“. Но, истраживање историје 

цркве неопходно је за посленике у туризму, како би лакше проценили своје знање о Цркви. 

Посебно је важно упознавање са раном фазом хришћанства, јер се у њој сагледава суштина 
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живљења у Христу: пост, молитва, причешћивање, агапе (заједничка трпеза љубави), милосрђе, 

солидарност, свест и осећање припадања роду хришћанском. 

Да ли је неком ко се бави туризмом потребно да зна шта је гностицизам, ко је био арије, шта 

је монофизитство и где су и зашто били црквени сабори? Могло би се рећи да одговор зависи од 

мотива за бављење туризмом. Ако је промет, односно профит, мотив, лако ће научити и ово, ако 

затреба. Међутим, постоји нешто много важније, а то је обавеза сваког православног хришћанина, 

па и оног који ради у туризму, да зна Веровање, односно Символ вере, јер је у томе изражена сва 

његова вера. Ако то не зна, зна ли у шта верује? (Николић В., 2010) 

У Символу вере је потпуно, у сажетом облику, изложено исповедање православне вере. 

Првих осам чланова је усвојено на Првом васељенском сабору у Никеји 325., а допуњен је са 

четири члана на Другом васељенском сабору у Цариграду 381. године. 

Дакле, ако туриста пође у неку светињу, најмање што треба да добије од организатора 

путовања то је информација шта је Символ вере, јер је много проблема и мука било преброђено док 

се до данашњег текста није дошло, колико је људи дало животе због тога и зашто је то за 

православног хришћанина толико важно. А да би се то могло рећи туристи, туристички радник 

мора најмање знати ово горе поменуто. И то је довољно за туризам. За теологе то је минимум 

минимума, и тај минимум су дужни да пруже народу, сликовито и једноставно. До тада ваља и на 

ове начине истраживати сопствену веру (Николић В., 2010). 

Што се тиче става православних мислилаца о туризму, можда је најбоље навести 

размишљање Св. владике Николаја Велимировића у 186. Писму. Он, између осталог, пише: 

„...Ако ћемо туристе примати са дужним поштовањем, као госте, онда је све у реду. Онда 

ћемо остати верни своме вековном гостољубљу, које блиста као неки свештени ореол око душе 

нашег народа. То наше прослављено гостољубље засновано је на главном документу вере 

хришћанске, на Светом Писму. Апостол Христов препоручује вернима: „будите гостољубиви“ 

(Рим. 12, 13). И опет на другом месту: „Гостољубље не заборављајте, јер из гостољубља неки и не 

знајући примише анђеле“ (Јевр. 13, 2), али, никако се не препоручује да очекујемо спасоносну 

корист од страних посетилаца“ (Велимировић Н., 2000). 

8.2.3. Верски туризам у Србији 

Данас, одређени број људи у потрази за подршком и помоћи у животним и духовним 

проблемима посећује манастире, а како Владета Јеротић наводи „у манастирима нађу, окупљају се, 

размишљају заједно са духовницима, неки од њих чак и да се одлуче да остану у манастиру“ 

(Јеротић В., 2013).  

Важно је нагласити да су сви манастири атрактивни и аутентични културно – историјски  

туристички ресурси, духовна места, која са својим традицијама, историјским чињеницама и 

вредностима на којима се темеље представљају интересантан избор за бројне посетиоце. Такође, 

важна чињеница која утиче на посећеност је да се шест наших манастира налази на Унесковој 
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Листи светске културне баштине (Јовановић, 2017), као и да постоје поједини који су носиоци 

националног идентитета, наравно, не умањујући важност осталих.  

Богатство уметничке и архитектонске вредности и специфичност наших манастира указују и 

потврђују став архимандрита Георгија Капсаниса, игумана манастира Григоријата на Светој Гори, 

који наводи да „када уђемо у православну цркву и видимо предивне фреске и иконе, ми тада 

постајемо причасници следећег искуства: поимамо дело Божије, учињено човека ради, као и циљ 

нашег живота. Све у цркви потврђује Божије оваплоћење и човеково обожење“ (Капсанис Г., 2011). 

Верски туристи посећују света места, манастире и цркве из личних верских потреба и 

осећаја, ради поклоњења и целивања моштију светитеља, чудотворних икона и осталих светих 

реликвија, упражњавања молитве, исцељења од болести и проналажења личног духовног мира. 

Интересантна појава у традицији православних манастира, како код нас, тако и у другим 

православним заједницама, су истакнути култови великих духовника – „стараца“ или „отаца“ који 

су помагали верницима , својим молитвама и поукама за живота, а по упокојењу силом благодати 

од њихових светих моштију (који су канонизовани), и гробова (код оних који то још увек нису). У 

традицији српских манастира као истакнути духовници издвајају се блаженопочивши: Св. Јустин 

Поповић (1894-1979) – архимандрит, игуман манастира Ћелије, Св. владика Николај Велимировић 

(1881-1956) – епископ Жички и Охридски, патријарх српски Павле (1914-2009), старац Јулијан 

Студенички (1918-2001) – архимандрит, игуман манастира Студеница, отац Тадеј (1914-2003) – 

архимандрит, игуман манастира Витовница, отац Гаврило (1944-2017) – архимандрит, игуман 

манастира Лепавина.  

Туристи у већем броју случајева након посете манастиру, одлазе без дужег задржавања, јер 

не постоје пратећи садржаји који би их дуже задржали. Пратећи садржаји би требало да буду 

супротни савременом животу у градовима, људима је потребан мир, пристојан смештај и 

квалитетна домаћа храна, прилагођена поднебљу и традицији. Тематски обрађена места са 

припремљеним и информисаним људима, уз примену савремених информационо – 

комуникационих технологија, којима приближавамо векове и историју, савременом човеку дали би 

одговоре на многа нејасна питања садашњице и смисла живота и пружила духовни и телесни одмор 

преко потребан данашњем човеку. 

Манастирима који представљају окосницу развоја активности у верском туризму је врло 

мало посвећена пажња у Стратегији развоја туризма Републике Србије 2016-2026. године. Док 

верски туризам није посебно категорисан као облик туризма, већ је обухваћен у оквиру културног 

туризма (МТТТ РС, 2016), и као такав ће морати, са посебним самосталним стратешки планираним 

активностима поклоничких агенција и самих манастира (братстава и сестринстава), да се 

промовише на туристичком тржишту. Пожељна је сарадња националне и локалних туристичких 

организација са манастирима на дестинацији, понаособ, у циљу валоризације националног блага, 

духовности, традиције и вере, али контролисано јер то нису потрошачки производи. Том приликом 

требало би имати у виду специфичности које карактеришу места реализације верског туризма- саме 

манастире, тј. сигурност, очување и приватност самог комплекса, као и братства и сестринства који 
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су његов део, поштовањем типика манастира. Јеротић (2013) наглашава да „не можемо без вере. 

Можемо ићи са интелектом докле год хоћемо, али до једне границе, преко тога остаје само вера“. 
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    9.  ЗАКЉУЧАК  

 

Развој туризма, у целини али и његових посебних облика као што су културни и верски, у 

будућности изискује повећање нивоа компатибилности између ових сектора. То подразумева 

креирање такве туристичке понуде, која ће бити заснована на културним, уметничким и 

историјским потенцијалима, а ослоњена на едукацију кадрова. 

Број туриста сваке године је све већи, а према предвиђањима стручњака, тај тренд ће се 

наставити и у будућности.Светски и домаћи туристи су жељни туристичке понуде која ће се по 

нечему разликовати, имајући неку дубљу димензију, која ће значајно утицати на њих, а можда им 

и променити живот. Србија, у таквим околностима, има услове да пружи јединствену и веома 

примамљиву културну туристичку понуду. Основу овакве понуде чине српски средњовековни 

манастири, који су бисери наше духовности и културно – историјског наслеђа. Управо из тог 

разлога, нама су потребни образовани посленици у туризму, који добро познају услове туризма у 

Србији са једне, и односе и правила која вековима владају у манастирима Српске православне 

цркве, са друге стране. 

Српски манастири су место похођења не само православих Срба и осталих православних 

верника других народа, већ у њих долази и велики број људи из иностранства, који се побуђени 

неком својом унутарњом жељом, упућују у ове светиње. Манастири Рашке школе, који својим 

значајем и бројношћу заузимају централно место у укупној понуди српских манастира, свакако 

доминирају када је у питању број посета. Оно што додатно поспешује учесталост посета овим 

светињама јесте и то што се услови све више побољшавају. Обнављају се стара и подижу нова 

здања у оквиру комплекса, омогућавајући прихват и смештај све већег броја људи. 

Монументална архитектура, импозантно фрескосликарство, скулптурални украси, 

реликвије само су један део вредности ових сакралних објеката, онај видљиви... Све ово је, у 

суштини, само у функцији оног много важнијег, невидљивог дела. Тај део, заправо, представља 

суштину. У тој невидљивој димензији се одигравају најважније ствари, ту се успоставља однос са 

Богом. 

Да би се васпоставио наш однос са Богом и светињама, подигнутим у Његову славу, 

неопходно је да се угледамо на своје претке који су их подизали, и оне који су их вековима после 

тога обнављали и помагали. Манастири треба да буду средишта свих области у којима се налазе, 

да активности свих оних који у њиховој околини живе, буду у некој мери усмерене ка манастиру, 

да свако допринесе, сходно својим могућностима, општем бољитку светиње, а Бог ће то, без 

сумње, многоструко наградити. Такве примере имамо: у суседној Румунији, у граду Јашију, где је 

култ и поштовање Свете Петке централна тачка окупљања свих његових становника; у Грчкој, на 

острву Егини, где се налазе мошти Светог Нектарија, на острву Евији, код Светог Јована Руса итд. 

 

На самом крају бих цитирао Његову Светост Патријарха Московског и целе Русије Г. 

Кирила, који каже: „ Без квалификованих, уцрковљених, религиозних људи, образованих, са 
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високим нивоом културе, данас није могућа организација служби за поклоничка 

путовања“(Николић В., 2010). 

Надам се, да сам овим радом, макар најскромнијим делом, допринео упознавању са нашим 

средњовековним светињама и њиховом приближавању свима онима који, побуђени Божјим 

промислом, буду желели да их посете. 
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