
СРПСКА 

ЦРКВЕНА 

БАШТИНА



МНОГО ПУТА ДО САДА СМО

ГОВОРИЛИ О БОГАТСТВУ КОЈЕ СУ

НАМ НАШИ ПРЕТЦИ И ВЛАДАРИ

ОСТАВИЛИ ГРАДЕЋИ ЦРКВЕ И

МАНАСТИРЕ ШИРОМ СРБИЈЕ. 

ЧИТАВО ТО БОГАТСТВО

ОСТАВЉЕНО У РИЗНИЦАМА И

ЗДАЊИМА ЦРКАВА И МАНАСТИРА

НАЗИВА СЕ СРПСКА ЦРКВЕНА 

БАШТИНА.



ЦРКВЕНА АРХИТЕКТУРА

У српској црквеној архитектури могуће је 

разазнати 5 различитих периода градње:

❖ Пренемањићки период

❖ Немањићко-рашки период

❖ Милутиново доба

❖ Моравска школа

❖ Период турске владавине



ПРЕДНЕМАЊИЋКИ ПЕРИОД

Најзначајнији споменик 
из ове групе је Црква св. 
Петра у Расу код 
данашњег Новог Пазара. 
Она је изгледа подигнута 
у византијско време, а по 
свему судећи обновљена у 
првој половини 10. века. 
У овој цркви крштен је 
Стефан Немања, потоњи 
Свети Симеон 
Мироточиви. Ту је одржао 
и сабор против богумила, 
а у овој цркви било је и 
седиште епископа.



НЕМАЊИЋКО – РАШКИ ПЕРИОД

На овим црквама примећује се тежња

да се што више пажње и труда уложи

како у спољашњи, тако и у унутрашњи

изглед грађевине. Најзначајнији

споменици ове групе су манастир

Студеница и манастир Жича.

Манастир Студеница налази се код

Ушћа на Ибру, а манастир Жича

између Краљева и Матарушке Бање.



МАНАСТИР СТУДЕНИЦА

Подигао ју је Стефан Немања као своју главну

задужбину и ту се и замонашио. Зидана је

између 1183-1191. године. Неки радови су

довршени и после Немањине смрти.

Живописана је заслугом Светог Саве 1208/09.

године. Да би измирио браћу, Сава је са

Хиландара узео очеве мошти, измирио над

њима браћу и сахранио их часно у манастиру

Студеници где се и данас налазе. У Студеници

је вековима био центар духовности и културе

нашег народа, а ту се и у Савино време

налазила болница где је Свети Сава доносио

лековите биљке са својих ходочасничких

путовања.



МАНАСТИР ЖИЧА

Посвећена је Вазнесењу Господњем (празник

Спасовдан). Подигао је краљ Стефан

Првовенчани са својим братом Светим Савом

између 1208-1215. године. Од самог почетка

одређена је као место крунисања српских

краљева и седиште архиепископије. Ту је 1220.

Свети Сава рукоположио првих 8 епископа

аутокефалне (самосталне) Српске Православне

Цркве, а следеће, 1221. крунисао је свога брата

Стефана за првог српског краља.



МАНАСТИР МИЛЕШЕВА

Подигао ју је краљ Владислав, син краља

Стефана Првовенчаног. Подигнута негде

између 1228-1234. године. Посвећена је такође

Вазнесењу Господњем. Милешевске се фреске

су врло високог уметничког квалитета, међу

којима је најпознатија фреска Бели Анђео и

фреска Светог Саве која је фрескописана још за

време његовог живота. Овде су мошти Савине

пренете из Трнова и сахрањене све док их

Синан-паша није узео, однео у Београд и спалио

на Врачару.



МИЛУТИНОВО ДОБА

Краљ Милутин је био не само велики владар

већ и наш највећи градитељ цркава и

манастира. Свуда је обнављао старе и подизао

нове цркве и манастире. Захваљујући ширењу

граница према југу, српска уметност овог доба

потпада под јак утицај византијске уметности.

Међу најпознатије храмове овог доба спадају

Грачаница, Пећка Патријаршија, Богородица

Љевишка (Призрен), али и цркве по данашњој

Македонији, Светој Гори, Грчкој, као и Светој

Земљи. Архиепископ Данило, Милутинов

биограф сведочи да је био: “ненасити зидатељ

божанствених цркава, но и палих обновитељ.”



ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА

У њеном комплексу налазе се три цркве

подигнуте у различита времена, а спојене у

једну целину што је код нас јединствен случај.

Градња је трајала од 1230-1330. године. Прва

саграђена црква посвећена је Светим

Апостолима и сазидана је највероватније по

жељи Светог Саве, док су друге све посвећене

Светом Димитрију и Пресветој Богородици.

Архиепископ Данило је 1330. све три цркве

повезао у једну целину подизањем заједничке

припрате.



МАНАСТИР ГРАЧАНИЦА

Налази се на Косову у близини Приштине.

Подигао ју је краљ Милутин око 1315. године.

Посвећена је празнику Благовести и спада у

најлепше цркве српске средњовековековне

архитектуре. Јединствена је по својој градњи

и пет купола које је красе. У њој се на

фрескама налазе ктиторски портрети краља

Милутина и краљице Симониде и пример је

златног доба сликарства из периода краља

Милутина.



МАНАСТИР ДЕЧАНИ

Задужбина краља Стефана Дечанског чије се

чудотворне мошти ту и данас налазе.

Посвећена је такође Вазнесењу Господњем.

Црква је најстарија сачувана грађевина

средњовековне Србије јер је за све ове векове

остала неоштећена. Сликању српских

светитеља и владара посвећено је посебна

пажња у фрескопису, тако да у припрати

имамо велику фреску лозе Немањића,

почевши од Немање до цара Уроша.



МОРАВСКА ШКОЛА

После пропасти српског царства Турци су

почели да освајају прво јужне крајеве, док се

на северу, у Поморављу, држава кнеза Лазара

(његовог сина Стефана Лазаревића и унука по

ћерки – деспота Ђурђа Бранковића) одржала

све до пада Смедерева, 1459. кад је Србија

коначно покорена. Иако су српски деспоти и

властела морали стално ратовати, стара

традиција грађења цркава и манастира се и

даље одржавала те је и у тим приликама

саграђен велики број цркава, врло

оригиналних по свом стилу. Најпознатији

споменици ове групе су Раваница и

Манасија.



МАНАСТИР РАВАНИЦА

Посвећена Вазнесењу Господњем и подигао ју

је кнез Лазар између 1375. и 1377. године.

Налази се код Ћуприје. Мошти кнеза Лазара

се и данас у њој налазе. На ктиторској

композицији представљени су с моделом

цркве кнез Лазар и кнегиња Милица и синови

Стефан и Вук. Занимљивост на фрескама су

свети ратници који су врло украшени, с

великом пажњом осликавани, што говори да се

Србија налазила у тешком раздобљу и помоћ

очекивала од ових светих угодника.



МАНАСТИР МАНАСИЈА
Друго име за овај манастир је Ресава и налази

се код Деспотовца. Посвећена је Светој Тројици

и подигао ју је деспот Стефан Лазаревић.

Изградња је почела 1406. а завршена на Тројице

1418. године. Црква је највећа грађевина

моравске архитектуре (дугачка 34,5 м , а висока

25 м). Стефан је за њено подизање тражио

највештије раднике и најискусније живописце.

У припрати је очуван првобитни под од

разнобојних комада камена сложених у шаре и

пример је најлепшег пода у српској

средњовековној архитектури. Црква је оапсана

јаким одбрамбеним зидом од 11 високих кула

што га чини једним од најлепше сачуваних

утврђења.



ПЕРИОД ТУРСКЕ ВЛАДАВИНЕ

У периоду турске владавине, грађење и
украшавање манастира постало је поприлично
отежано али није престало. Услови грађења
манастира нису били повољни. Није више било
ни владара ни властеле, али ни материјалних
средстава. Црквене личности, имућне
занатлије,а а најчешће и сами мештани
појединих села постајали су нови ктитори. Цео
период под Турцима дели се на 3 раздобља:

1) Од пада Смедерева 1459. до обнове Пећке
патријаршије 1557. год.

2) Од 1557. године до почетка 17. века

3) Од времена патријарха Пајсија (1614-1647)
до Велике Сеобе 1690. године.



ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИРИ

Градитељска делатност коју је започео Стефан

Лазаревић у северним деловима земље, пренела

се после 1459. у крајеве северно од Саве и

Дунава, где је настављена и после турских

освајања Београда 1521. године. Највећа заслуга

за подизање припада српским деспотима из

куће Бранковића.

Манастир Крушедол Велика Ремета

Манастир Јазак Манастир Шишатовац



ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКИ МАНАСТИРИ

Ови манастири налазе се у једној од најлепших

клисура у Србији – Овчарско-кабларској,

поређани са леве и десне стране Западне

Мораве. Овај део Србије називају и српска

Света Гора јер се на малом географском

подручју налази чак 10 манастира. Сматра се да

су грађени после каталонске најезде на Свету

гору (1307-1309), па су светогорски монаси ту

тражили спас, а велико уточиште били су и

доласком Турака јер су постали чувари

духовности и идентитета српског народа.

Манастир Јовање Манастир 

Благовештење

Манастир Свете Тројице



ДРАГА ДЕЦО,

Надам се да вам је презентација била 
занимљива и да ће вам користити како 

у проширењу знања из ваше опште 
културе, тако и у развоју духовности. 
Видели смо само мали део онога због 

чега би требали да се поносимо својим 
претцима. Учинимо да њихов труд и 

залагања на подизању црквава и 
манастира који су нам оставили не 
остану бесплодни, тј. да те цркве не 

остану празне већ да их посећујемо и у 
њима се молимо за спас душа наших. 

Амин! 


