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Процват српских манастира започет 
је са Стефаном Немањом, оснивачем 
српске државе, у другој половини XII 
века. У близини прве престонице, 
града Раса, један за другим, ницали су 
манастири Св. Никола у Куршумлији, 
Св. Богородица у Топлици и Ђурђеви 
Ступови, који су, нажалост, у каснијим 
временима тешко страдали. Као гради-
тељ цркава, Немања је ударио темељ 
вишевековној владарској традицији, а 
његова последња задужбина, манастир 
Студеница, била је велики узор будућим 
градитељима.

СПОЈ ИСТОКА И ЗАПАДА
Смештена на раскршћу путева, утицаја 
и интереса, Србија је у XIII веку створи-
ла своју националну уметност, која је 
настала спајањем утицаја романичке 
уметности са византијском уметношћу. 
Оригиналност тог споја очитује се у Бо-
городичиној цркви у Студеници, која је 
сва прожета романиком у декоративној 
обради мермерних фасада и у скулптури 
на порталима и прозорима, али је њена 
унутрашњост византијска по духу, а 
зидови осликани фрескама нестварне 
лепоте.

Зидање манастира на Фрушкој гори за-
почето је после Велике сеобе Срба, 1690. 
године. Срби су тада прешли у Угарску и 
на тим просторима пронашли уточиште 
од турског прогона. На падинама Фруш-
ке горе смештен је велики број мана-
стира и основан духовни центар Срба у 
избеглиштву - Карловачка митрополија.  
У фрушкогорским манастирима су кроз 
векове чувани духовност и култура 
Срба, али су били и важно политичко 
средиште, симбол националног отпора 
Турској империји.

Србија има више од две стотине мана-
стира*, од којих су 54 проглашена за 
споменике културе, а на листу светске 
културне баштине УНЕСKО-а увршћени 
су Стари Рас са Сопоћанима, Студеница 
и средњовековни српски манастири на 
Косову и Метохији – Дечани, Грачани-
ца, Пећка патријаршија и Богородица 
Љевишка. Због врхунских културних и 
духовних вредности, баштина на тим 
просторима је, уједно, трајна вредност 
европског наслеђа и целокупног света.

Скривени у шумовитим пределима, под 
литицама или на изворима планинских 
река, манастири чувају мир монашког 
живота. Уз њих се подижу трпезарије, 
конаци и ризнице, а окружују их каме-
ни зидови. Ипак, српски манастири се 
кроз историју нису изоловали од света. 
Они су увек били места на којима су се 
окупљали људи, па су и данас манастир-
ске капије отворене за све посетиоце 
добре воље.

Манастири су у средњем веку били вео-
ма значајни: будући да се свеукупна ев-
ропска култура развијала под окриљем 
цркве, та молитвена и поклоничка места 
прерасла су у национална упоришта и 
расаднике образовања и уметности. И 
српски владари, знајући добро њихову 
улогу и значај, сви, без изузетка, по-

Овчарско-кабларски манастири су 
подизани у XIV и XV веку, у бурним 
временима у којима је Турска импе-
рија загосподарила простором Србије. 
Повлаћечи се пред турским освајачима, 
српски калуђери су у тој клисури нашли 
пусто и од света удаљено место и почели 
да зидају манастире. Према предању, на 
том малом простору било је нанизано 
више од четрдесет манастира, а данас 
их има десет: Благовештење, Ваведење, 
Вазнесење, Илиње, Јовање, Никоље, Пре-
ображење, Сретење, Успење и манастир 
Свете тројице.  

Ризнице су настајале упоредо са осни-
вањем манастира јер су од давнина 
ктитори и бројни ходочасници прила-
гали вредне уметничке и литургијске 
предмете. У витринама манастирских 
ризница посетиоци данас могу да виде 
манастирске реликвије, јеванђеља, 
путире, златне крстове, црквени вез, 
сребром оковане иконе и многе друге 
драгоцености.  

Пред исламском најездом, у дугом, го-
тово непрекинутом ратовању током по-
следњих деценија XIV и у првој половини 
XV века, манастири су постали праве 
тврђаве. Раваница и Манасија опасане 
су моћним зидинама, ојачаним високим 
кулама за одбијање турских напада. 
Унутар манастирских зидина Србија се 
непријатељу супротстављала културом, 
која је била њена последња одбрана. 
Деспот Стефан је пружио уточиште уче-
ним људима, писцима и уметницима из 
покорених земаља. У Манасији је вредно 
радила Ресавска преписивачка школа, а 
сам деспот је у манастиру написао „Сло-
во љубве”, једну од најлепших песама 
српске средњовековне поезије.

У ДУХУ ВИЗАНТИЈЕ
Краљ Милутин је за свог живота подигао 
више од 40 задужбина. Чувени цари-
градски и солунски градитељи широм 
Косова зидали су цркве у облику крста 
уписаног у квадрат, са једном или пет 
купола, чија је спољашњост богато 
украшена редовима камена и опеке. 
Ремек-дело тог стила је Грачаница, 
складна и динамична грађевина која 
одаје утисак лакоће и стремљења у виси-
ну, у којој је византијска замисао цркве 
као слике космоса савршено остварена. 
Краљ Милутин је у Србију довео угледне 
византијске сликаре Михајла и Евтихија 
да украшавају његове задужбине. Њи-
хове изванредне фреске у Богородици 
Љевишкој, али и у другим краљевским 
задужбинама, ни најмање не заостају за 
најлепшим цариградским делима тог 
доба.

ЧУВЕНЕ ДЕКОРАТИВНЕ 
СКУЛПТУРЕ 
Моравске цркве Лазарица, Раваница, 
Љубостиња и Каленић представљају 
нов тип црквене грађевине, у којој је 
значајно место припало декоративној 
скулптури. На порталима и прозорима, 
на розетама и луковима смењују се пре-
плетне траке, фантастичне животиње, 
па и људске фигуре. Моравски украс је 
потпуна новина и доказ стваралачке 
снаге те епохе.

РАСКОШНО 
СЛИКАРСКТВО ЛИРСКЕ 
АТМОСФЕРЕ 
На фрескама Моравске школе последњи 
пут је заблистала велика византијска 
сликарска традиција. Отмено, ари-
стократско сликарство Манасије и 
Каленића одише лирском атмосфером 
и префињеношћу. Прекрасна одећа, 
скупоцени накит, сјај посуђа и необичне 
капе по моди тог времена претворили 
су зидове моравских цркава у историј-
ски документ за спознају духа једног 
времена које је заувек нестало са падом 
Смедерева, 1459. године, и пропашћу 
српске средњовековне државе.

Бисери црквене уметностиЦентар српског барокаМанастири Србије* Уточиште српске културе

Између истока и запада 

Карта манастира

Успон српског царства На бедему Европе

РИЗНИЦЕ

Празници
Верски празници у Србији се обележа-
вају према Јулијанском календару.
7. јануар: Божић
Православни Ускрс: од Великог петка до 
другог дана Ускрса

Банке и поште 
понедељак-петак 08:00 – 19:00 ч, 
суботом 08:00 – 15:00 ч.
Недељом раде само дежурне банке и 
поште. 
www.nbs.rs
www.posta.rs 

Музеји 
Понедељак – недеља: 10:00 - 22:00 ч
(у зависности од музеја)

Беoград

88.509 km2 

Локација
41° 52’ и 46° 11’ с.г.с. 
18° 06’ и 23° 01’ и.г.д.

Становништво
7.120.666 становника

Језик
српски

Писмо
Ћирилично и латинично

Валута
динар (РСД)

Позивамо вас да нам се придружите на друштвеним мрежама:

 Клима
умереноконтинентална, 

са топлим летима до 33°C и 
снежним зимама, 
са температуром 

од -5°C до 10°C. 

Временска зона 
средњоевропска временска 

зона ГМТ+1 сат 
(март – октобар ГМТ+2 сата)

i
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Туристичко информативни центри
Продавнице сувенира
Трг Републике 5, Београд
+381 11 3282 712
Е-пошта: info@serbia.travel
www.srbija.travel 

На Авалском торњу
+381 11 3908 517
Е-пошта: info@serbia.travel
www.srbija.travel 

МОРАВСКА СРБИЈА

АУТЕНТИЧАН БАРОКНИ 
СТИЛ
У манастирима Крушедолу, Врднику или 
Новом Хопову видљив је траг великог 
уметничког препорода који је настао у 
додиру са западноевропском културом. 
На Фрушкој гори је зачет аутентичан 
барокни стил и појавиле су се прве 
штампарије, као и зачеци графике код 
Срба. Цркве су добиле веома високе 
и раскошне барокне звонике, а у уну-
трашњости – барокне иконостасе, вели-
ке, богато изрезбарене дрвене преграде 
испуњене иконама, које су осликали 
најбољи српски сликари тог времена. 
Упоредо са отварањем према европској 
култури, било је живо сећање на златно 
доба немањићке епохе, па је у том споју 
модерног и традиције настао специфи-
чан стил српског барока. Због свега тога, 
седамнаест сачуваних фрушкогорских 
манастира данас има велики значај у 
културно-историјском наслеђу Србије.

чев од Немањића, подизали су бројне 
манастире. Уместо да подижу раскошне 
палате, ови борци за висока начела су, 
као залог за будућност, зидали манасти-
ре. Њихове задужбине сведоче о вери, 
истрајности и преданости духовним 
вредностима својих ктитора, али и о 
стваралачкој енергији тога времена.

*Манастири које овде предсатвљамо су православни. О верским објектима других вероисповести више на 
www.srbija.travel, где можете преузети и нашу публикацију „Културно благо Србије“. 

ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКИ 
МАНАСТИРИ 

МАНАСТИРИ - ОКОСНИЦА 
ИДЕНТИТЕТА 
Са слабљењем моћи Византије у XIII веку 
указала се прилика Немањиним наслед-
ницима да изграде државни и културни 
идентитет своје земље. У Жичи је Стефан 
Првовенчани крунисан за краља, а 
Сава Немањић је тај манастир учинио 
седиштем самосталне српске архиепи-
скопије. Идеја идеалног хришћанског 
споја Цркве и државе отелотворена је 
у манастирима – постали су духовни, 
политички и културни центри и у њима 
су исписиване најважније странице 
историје Срба.

serbiatourismru.serbia.travel serbia

СРБИЈА

САВРШЕНСТВО 
СЛИКАРСТВА
Монументални Бели анђео у Милешеви 
најлепши је пример тог изузетног стила, 
у чијој су основи хармонија и класични 
идеали лепоте. У нешто касније подигну-
тим Сопоћанима тај стил је доведен до 
савршенства. Свечане и ведре сопоћан-
ске фигуре зраче унутрашњом лепотом и 
достојанственим изразом. То је антич-
ка концепција уметности, својеврсна 
ренесанса у којој се слави лепота људске 
природе. Сопоћани су Сикстинска капе-
ла српског средњег века.

ЧУВАРИ ДУХОВНОСТИ 
Вековима су ти манастири били чувари 
православне духовности и националне 
свести Срба, али и уточиште за збегове 
који су се сакривали у клисури и окол-
ним пећинама. Културна и уметничка 
активност у овчарско-кабларским мана-
стирима није прекидана ни у најтежим 
временима. У XVI веку ту су радиле пре-
писивачке школе, цркве су украшаване 
фрескама, сликане су иконе и израђива-
ни драгоцени предмети.

МАНАСТИРИ – ЦЕНТРИ 
ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ  
После Милутинове смрти настављена 
су освајања на југу и са њима је нагло по-
расла моћ властеле и црквених кругова. 
Они су постали нови ктитори и, гради-
ли су све већи број манастира. Пећка 
патријаршија је била духовно средиште 
земље, али и место на коме је српска др-
жава досегла врхунац своје славе – Сте-
фан Душан је у Пећи крунисан за цара а 
Србија је постала царство. У пространом 
Душановом царству манастири су били 
и значајни ценри просвете и културе. У 
њима су превођене и преписиване књи-
ге, формиране школе и велике библи-
отеке, а у царском манастиру Дечани 
радила је чувена иконописна школа.

СТАРИ РАС  

ФРУШКА ГОРА

У живописној клисури Западне Мораве, 
на стрмим обронцима Овчара и Кабла-
ра, смештена је јединствена заједница 
манастира. 

Конак је део манастирског комплекса, 
кроз историју намењен свакодневном бо-
равку монаха. У склопу неких од манастир-
ских комплекса, данас се у конацима пружа 
могугоћност смештаја посетилаца. 
Улаз у манастире у Србији се не наплаћује. 

Фрушка гора у Срему надалеко је позна-
та по својој прелепој природи и племени-
тим сортама грожђа од којих се прави 
врхунско вино, али, пре свега, по својим 
манастирима.

Најчувенији српски рукопис, Мирославље-
во јеванђеље (Народни музеј, Београд), 
настао око 1180. године на двору кнеза 
Мирослава, Немањиног брата, украшен је 
раскошним минијатурама, вињетама и 
иницијалима романичког стила (УНЕСЦО, 
програм „Памћење света”).

Најзнаменитија српска фреска, „Бели 
анђео“ из Милешеве (XIII век), сматра се 
једним од најлепших радова српске и ев-
ропске уметности средњег века. Послата 
је у првом сателитском видео преносу, 
1963. године, као поздрав Европе Америци. 
Нешто касније исти сигнал је послат у 
свемир. 

Свечане и ведре сопоћанске фигуре зраче 
унутрашњом лепотом и достојанстве-
ним изразом. То је античка концепција 
уметности, својеврсна ренесанса у којој 
се слави лепота људске природе. Сопоћа-
ни су Сикстинска капела српског средњег 
века.

Почетком XIV века краљ Милутин је 
престоницу Србије преместио у Призрен 
на Косову, и предузео велика освајања 
византијских територија на југу. Са 
петогодишњом византијском принце-
зом Симонидом, која је као гарант мира 
удата за Милутина, у Србију су стигли 
цариградска ученост, церемоније, начин 
одевања и култура исхране. Тако је српска 
култура доживела преображај у директ-
ном додиру са царском Византијом.

Моћно царство српског средњег века није 
се одржало после смрти цара Душана. 
После продора Турака на Балканско 
полуострво, центар државе померио се 
на север, у долину реке Мораве. Мећутим, 
у држави кнеза Лазара и његовог сина 
деспота Стефана, и поред хаотичних 
политичких прилика, култура је имала 
необичан процват. 

ЖИВОТ У МОЛИТВИ 
И РАДУ  
Иако су углавном настали у средњове-
ковној епохи, манастири су и данас више 
него живи. У њима обитавају монаси, 
који живе у складу са древним монаш-
ким правилом: моли се и ради. Зато су 
манастири прожети миром и радошћу 
која проистиче из складног спајања спи-
ритуалног и физичког. Такође, одликују 
се познатом гостољубивошћу, карак-
теристичном за православно мона-
штво од Свете горе до Русије, па ћете у 
њима бити дочекани са поштовањем и 
људском топлином. Плодови монашког 
рада су различити: од духовних, какве су 
књиге, иконе и бројанице, до физичких, 
попут меда, вина, лековитих чајева и 
лепих тканина. Улазећи у манастир 
у Србији као да искорачујете из ужур-
баног ритма овог света и улазите у 
живу древност, која и данас сведочи да 
вечност није далеко од нас.

Ако посетите Жичу, Студеницу, 
Градац, Ђурђеве ступове или Сопоћа-
не наћи ћете се и на европској рути 
«Трансроманика» која спаја романичко 
наслеђе Европе. На том важном путу 
културе, који омогућава његово промо-
висање, српски манастири су незаоби-
лазни управо због оргиналног доприноса 
европској културној баштини.
www.transromanica.com

Манастир Студеница, XIII век

Св.Јован Крститељ, икона, 1644.,
Музеј Српске православне цркве, 

Манастир Пећка патријаршија, XIII век 

Манастир Грачаница, XIV век

Манастир Градац, XIII век

Манастир Студеница, XIII век

Манастир Манасија, Свети ратници, 
фреска, детаљ, XV век 

Манастир Никоље, XV век 

Манастир Благовештење, XVII век 

Манастир Сретење, XVI век 

Манастир Манасија, XV век Манастир Дечани, XIV векМанастир Сопоћани, Успење Богородице, 
фреска, детаљ, XIII век

Манастир Крушедол, XVI век 

Манастир Врдник, XVI век

Манастир Жича, XIII век

ДОДИР ГОТИКЕ
Додир готике донела је у Србију најо-
миљенија српска краљица Јелена Анжуј-
ска. Та француска принцеза, удата за 
краља Уроша I, остала је упамћена као 
велики добротвор и прва жена ктитор 
у Србији. Њена задужбина Градац изгра-
ђена је по угледу на Студеницу, уз пре-
плитање елемената француске готике.

КОСОВО И МЕТОХИЈА



СРБИЈА 

ЛЕГЕНДА 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
www.srbija.travel

К А Р ТА  М А Н АС Т И РА

Међународна граница 
Гранични прелаз (копнени, водени)

Покрајинска граница

Аутопут 
(наплатна рампа, прикључак)

Аутопут 
са једном изграђеном траком

Раздаљине у километрима

Магистрални пут 
(ознака пута) 

Регионални пут

Железничка пруга

Ознаке насељених места

Назив града 

Општински центар

Називи река и језера

Аеродром (путнички)

Манастир

Пут културе
Трансроманика

Под заштитом УНЕСКО

Бања
Прибојска                     Бањска Беочин Бођани

Богородица
Љевишка

Војловица
Велика 

Ремета Гргетег Дечани
Врдник

- Раваница

Градац ЖичаГрачаницаДивша Ђурђеви 
Ступови

КувеждинЈазак ЉубостињаКаленић Крушедол

МилешеваМесићМанасија Ново ХоповоМала Ремета

Петковица ПокајницаПетрова 
црква

Пећка
Патријаршија

Привина 
глава

Св. Никола 
Куршумлија

Св. Архангели
ПризренРаковацРаваницаПрохор 

Пчињски

Сопоћани ШишатовацСтаро Хопово Студеница

*Републички 
завод за 
заштиту 
споменика 
културе, Београд

МАНАСТИРИ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА 
на Списку непокретних културних добара*


