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ОДРЖИВОГТУРИСТИЧКОГ

РАЗВОЈА
Сажетак: Исто ри ја на ро да се огле да и у ње го вим кул тур ноисто
риј ским ре сур си ма. Са крал ни спо ме ни ци Ср би је пред ста вља ју 
да нас не из о ста ван атрак тив ни фак тор и ва жан сег мент спе ци
фич ног об ли ка ту ри стич ког и кул тур ног пу то ва ња, ко ји се на зи
ва вер ски ту ри зам. Не ке од нај зна чај ни јих вер ских де сти на ци ја са 
сво јим не ис црп ним са крал ним бла гом у све ту, бе ле же ве о ма зна
ча јан де ви зни при лив оства рен од ту ри зма. То ме до при но си кул
тур но nаслеђе као је дан од нај ва жни јих ту ри стич ких мо ти ва, ко
јем стре ми ве ли ки број ту ри ста у све ту, и пред ста вља зна ча јан 
по тен ци јал одр жи вог раз во ја ту ри зма. Ре пу бли ка Ср би ја раз вој 
ту ри зма ба зи ра из ме ђу оста лог и на ва ло ри за ци ји кул тур ноисто
риј ске ба шти не, ме ђу ко ји ма ма на сти ри и цр кве за у зи ма ју зна чај
но ме сто. Срп ска пра во слав на цр ква рас по ла же ве ли ким бро јем 
обје ка та, ко ји у на ци о нал ним и ме ђу на род ним окви ри ма има ју ва
жну исто риј ску, кул тур ну и вер ску вред ност. Као нај зна чај ни ји 
са крал ни објек ти мо гу да се из дво је ма на сти ри ра шке, мо рав ске 
и срп скови зан тиј ске шко ле, али и фру шко гор ски и ов чар скока
блар ски. У овом ра ду са гле да ће се вред но сти по је ди них са крал них 
гра ђе ви на, на ста лих као за ду жби не по ро ди це Не ма њи ћа. Оне и 
у го ди ни обе ле жа ва ња 800 го ди на ау то ке фал но сти Срп ске пра
во слав не цр кве, пред ста вља ју не ис ко ри шће не ре сур се за раз вој 
туризма Ср би је. 

Кључнеречи: ау то ке фал ност, Срп ска пра во слав на цр ква, вер ски 
ту ри зам, одр жи ви ту ри стич ки раз вој, ту ри зам по себ них ин те ре
со ва ња, кул тур но на сле ђе
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Увод

Ре ли ги о зна кре та ња свет ског ста нов ни штва да ти ра ју још 
из пе ри о да раз во ја нај ста ри јих ци ви ли за ци ја. Ре ли ги ја као 
дру штве на по ја ва има ути цај на жи вот мно гих на ро да. Број 
ре ли ги ја се стал но по ве ћа ва упо ре до са бр зим раз во јем дру
штва. Да нас не мо же мо са тач но шћу ре ћи ко је све ре ли ги
је по сто је и ко ји део свет ског ста нов ни штва је ту укљу чен. 
Не ке од ре ли ги ја има ју из у зет ну уло гу за по ја ву но ве вр
сте кре та ња у ту ри зму – ре ли ги о зни ту ри зам. Нај ра ши ре
ни је ре ли ги је на све ту су: хри шћан ство, ислам и бу ди зам. 
Ре ли ги о зни ту ри зам на стао је пре све га, као со циопси хо ло
шка ка те го ри ја. Уко ли ко би же ле ли да де фи ни ше мо вер ски 
ту ри зам, нај при бли жни ја су схва та ња она ко ја су се чу ла у 
Ра ве ни 1990. го ди не, на кон гре су ре ли ги о зног ту ри зма, где 
је ре че но да је то: „ху ма на про мо ци ја, об лик со ли дар но
сти и при ја тељ ства, су срет на ро да, њи хо вих кул ту ра и ре
ли ги ја, уче ња о ми ру ме ђу љу ди ма, о по што ва њу при ро де 
и ва ло ри за ци ји при род ног и кул тур ног на сле ђа”.1 Ту ри зам 
на ре ли ги ју оства ру је зна чај не по зи тив не ути ца је, а нај зна
чај ни ји ути цај је сте по раст ре спек то ва ња ло кал не ре ли ги је 
од стра не ту ри ста и обр ну то.2 Под руч је Ср би је је ве ко ви ма 
би ло из ло же но кре та њи ма на ро да и кул ту ра, као и сна жним 
ути ца ји ма раз ли чи тих ци ви ли за ци ја и ве ра. На тлу Ср би је 
на ла зе се број ни оста ци про шло сти, али и за ни мљи ви оби
ча ји, на чин ис хра не и ар хи тек ту ра, ко ји су ис пре пле та ни на 
та кав на чин, да ути чу на раз вој на шег са вре ме ног дру штва 
и да ју спе ци фич ну но ту ан тро по ге ним ту ри стич ким вред но
сти ма Ср би је.3 Нај зна чај ни ја ри зни ца при па да Срп ској пра
во слав ној цр кви, чи ји су објек ти да нас пред мет ин те ре со ва
ња чи та вог чо ве чан ства. У сред њем ве ку, у до ба Не ма њи ћа, 
за ду жби нар ство је би ло ве о ма за сту пље но. Од пе ри о да Сте
фа на Не ма ње ве ли ког жу па на до до ба ца ра Уро ша, гра ђе
не су цркве и ма на сти ри. То на ста вља ју кнез Ла зар, де спот 
Сте фан Ла за ре вић и Ђу рађ Бран ко вић. Пе ри од од XII до XV 
ве ка, је вре ме тур бу лент не исто ри је ових про сто ра. Због то
га се цр кве и ма на сти ри гра де, углав ном на скро ви тим ме
сти ма, да ле ко од глав них пу те ва, што их да ље кроз исто ри ју 
ни је са чу ва ло од ра за ра ња и уни ште ња раз ли чи тих осва ја ча. 

1 Ште тић, С., Ши ми че вић, Д. и Ћур чић, Н. (2013) Спе ци фич ни об ли ци  
ту ри зма, Бе о град: For ma B, стр. 85. 

2 Три шић, И. и Ште тић, С. (2019) Ути ца ји етич ких ко дек са на сва ко днев
ни раз вој кул ту ре по на ша ња у ту ри зму, Кул ту ра бр. 162, Бе о град: За вод 
за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 125.

3 Ште тић, С. (2016) Во дич ка слу жба у ту ри зму, на у чи те да во ди те,  
Бе о град: For ma B, стр. 122.
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У Ср би ји да нас по сто ји 2.306 не по крет них кул тур них до
ба ра ко ја су свр ста на у 4 гру пе и то: спо ме ни ци кул ту ре 
(2.023), про стор но кул тур ноисто риј ске це ли не (66), ар хе
о ло шка на ла зи шта (151) и зна ме ни та ме ста (66). Ме ђу њи
ма се на ла зи 512 кул тур них до ба ра од ве ли ког зна ча ја и 155 
кул тур них до ба ра од из у зет ног зна ча ја. И то: спо ме ни ка кул
ту ре (155), про стор них кул тур ноисто риј ских це ли на (11), 
ар хе о ло шких на ла зи шта (18) и зна ме ни тих ме ста (16). Ме ђу 
кул тур ним до бри ма од из у зет ног зна ча ја, де сет је увр ште
но на Ли сту Свет ске кул тур не и при род не ба шти не Унеска.4 
Цр кве и ма на сти ри са ове ли сте су: Цр ква све тих апо сто ла 
Пе тра и Па вла код Но вог Па за ра, Ђур ђе ви сту по ви, Со по ћа
ни, Сту де ни ца, Ви со ки Де ча ни, Гра ча ни ца, Пећ ка па три јар
ши ја и Бо го ро ди ца Ље ви шка. 

Зна чај ни ји вер ски објек ти  
Срп ске пра во слав не цр кве у раз во ју ту ри зма

Ср би ја рас по ла же ве ли ким бро јем са крал них обје ка та, ко
ји има ју зна чај ну исто риј ску, кул тур ну и вер ску вред ност у 
на ци о нал ним и ме ђу на род ним окви ри ма. Као нај зна чај ни
ји са крал ни објек ти мо гу се из дво ји ти ма на сти ри ра шке, 
мо рав ске и срп скови зан тиј ске шко ле, али и дру ги вер ски 
објек ти Срп ске пра во слав не цр кве, на тлу Ср би је и ван ње
них гра ни ца. За ту ри стич ка кре та ња, по је ди ни ма на сти ри 
Срп ске пра во слав не цр кве има ју ве ли ког зна ча ја. У овом ра
ду опи са ни су не ки ма на сти ри ко ји се ва ло ри зу ју у ту ри зму 
али не до вољ но.

Ма на сти ри Ра шке шко ле

Ма на сти ри Ра шке шко ле пред ста вља ју је дин стве но на сле ђе 
и при па да ју ши рем умет нич ком прав цу, ко ји се раз ви јао на 
те ри то ри ји сред њо ве ков не срп ске др жа ве, не са мо на под
руч ју Ра шке, не го и у оста лим де ло ви ма та да шње др жа ве. 
Ка да су у пи та њу ма на сти ри, њих од ли ку је спе ци фич на 
архи тек ту ра и сли кар ство, ко је се свр ста ва у ред нај зна чај
ни јих ар хи тек тон ских и умет нич ких до стиг ну ћа сред њо ве
ков не Евро пе. Ар хи тек ту ра Ра шких ма на сти ра пре по зна је 
се по пре у зе тим еле мен ти ма из ви зан тиј ске ар хи тек ту ре, 
као што су свод и ку бе, из ду же них осно ва, ко ја је код јед но
став ни јих гра ђе ви на јед но брод на, а код сло же ни јих у ви ду 
кр ста, са за сво ђе ним ку бе том из над пев ни це. Та ко ђе, при
сут ни су ро ман ски и не што ма ње гот ски еле мен ти, са вр ло 
че стим про зо ри ма у об ли ку би фо ра или три фо ра, са елем ен
ти ма скулп ту ра у об ли ку жи во ти ња, љу ди или би ља ка. Сви 

4 http://www.kul tu ra.gov .rs/cyr/za sti takul tur nogna sle dja/kul tur nado bra (20. 
06. 2019)



368

СНЕЖАНА ШТЕТИЋ и ИГОР ТРИШИЋ

ови еле мен ти су ве што укло пље ни у ори ги нал ни ра шки ар
хи тек тон ски стил. Умет ност Ра шке шко ле од ли ку је фре ско
сли кар ство, ко је се раз ви ја ло под ути ца јем ви зан тиј ског и 
ро ман ског фре скосли кар ства, са сво јим је дин стве ним еле
мен ти ма и ин те р пре та ци ја ма.5 Ме ђу нај зна чај ни је ма на сти
ре Ра шке шко ле спа да ју Ђур ђе ви Сту по ви, Сту де ни ца, Жи
ча, Ми ле ше ва, Со по ћа ни, Гра дац, Да ви до ви ца, Бо го ро ди ца 
Ље ви шка, Гра ча ни ца, Ви со ки Де ча ни и Хи лан дар.

Ма на стир Сту де ни ца са гра ђен је не да ле ко од Ибар ске кли
су ре, код на се ља Ушћа, на де сној оба ли Сту де ни це. Ма на
стир ле жи на пла тоу из ме ђу пла ни на Ра до че ло (1643 m) и 
Че мер на (1348 m), ко је се ов де са ста ју, спу шта ју ћи се пре ма 
Сту де ни ци. Ма на стир је по диг нут на ан тич ком и ра но ви зан
тиј ском утвр ђе њу, у XII ве ку. Ка да је по ди гао сво ју „ве ли
ку ла вру” (гроб ни цу), Сте фан Не ма ња ју је бо га то опре мио 
„у зла то пе че ној по ве љи и у цр кви на зи ду”. По сле од ри ца
ња од пре сто ла 1196. го ди не, ов де се и за мо на шио, до бив
ши име Си ме он. По сле то га Си ме он од ла зи на Све ту Го ру 
у ма на стир Ва то пед, да би ка сни је до био до зво лу од игу
ма на да обно ви за пу ште ни ма на стир Хи лан дар, као срп ски 
манастир.

Све ти Са ва се вра ћа у Ср би ју 1208. го ди не, где бо ра ви и 
упра вља Сту де ни цом до 1215. го ди не. Он је од Сту де ни це 
на пра вио сре ди ште Срп ске пра во слав не цр кве, пра во жа
ри ште сред њо ве ков не срп ске про све те и кул ту ре. Осно вао 
је но ве епи ско пи је, об но вио ста ре и по ди гао но ве ке ли је, 
цркве и ма на сти ре, те оја чао цр кве ну ди сци пли ну. Кру на 
све га то га би ла је, до би ја ње са мо стал но сти Срп ске пра во
слав не цр кве, што је има ло и ве ли ки зна чај за не за ви сност 
срп ске др жа ве. У Сту де ни ци, Све ти Са ва на пи сао је Сту де
нич ки ти пик, чи ји део чи ни опис мо на шког жи во та Си ме о на 
Не ма ње, од на пу шта ња пре сто ла до смр ти. То пред ста вља 
пр ви ори ги нал ни књи жев ни рад Све тог Са ве. Ко ли ко је сту
де нич ка пи сар ни ца би ла ви со ко це ње на, ви ди се по хри со
ву љи кра ља Ми лу ти на из 1300. го ди не, да ро ва ној ма на сти ру 
Св. Ђор ђе код Ско пља. Краљ по ве ра ва сту де нич ком игу ма
ну Са ви да са ста ви ову хри со ву љу и пре пи ше све ра ни је 
хрисову ље овог ма на сти ра, јер су ис тру ли ле.

У ма на стир ском дво ри шту на ла зе се три цр кве (док их је 
у дру гој по ло ви ни XVII ве ка би ло 13): Бо го ро ди чи на цр
ква, цр ква Св. Јо а ки ма и Ане (Кра ље ва цр ква) и цр ква Св.  
Ни ко ле. 

5 Но ва ко вићКо стић, Р. (2010) Ту ри зам и кул ту ра, Сме де ре во: LI,  
стр. 138142.
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Сту де ни ца је од рет ких ма на сти ра Срп ске пра во слав не 
цркве, ко ји има бо га ту ри зни цу ста рих умет нич ких пред ме
та ре ли ги о зног ка рак те ра. Ри зни цу је осно вао кти тор ма на
сти ра Сте фан Не ма ња. Од осни ва ња у XII ве ку па до да нас, 
има по себ но ме сто у исто ри ји Срп ске пра во слав не цр кве и 
живо ту Ср ба. 

Гор ња ис по сни ца Све тог Са ве – сме ште на је у не при сту
пач ној и про стра ној пе ћи ни сте но ви тог ма си ва из над ре ке 
Са ва шни це, око 15 km се ве ро за пад но од ма на сти ра Сту де
ни це. Кти тор Са ва по по врат ку са Све те Го ре, оку пио је ов де 
мо на хе скло не аске ти зму и кон тем пла ци ји, ство рив ши ду
хов но и кул тур но сре ди ште. За ис по сни цу је ве за на плод на 
ак тив ност Све тог Са ве на књи жев ном по љу. Ов де је на пи сао 
Жи ти је Све тог Си ме о на и Сту де нич ки ти пик.

Ма на стир Жи ча се на ла зи из ме ђу Бо гу то вач ке ба ње и Кра
ље ва, ис под пла ни не Сто ло ви. Као за ду жби на кра ља Сте
фа на Пр во вен ча ног и Све тог Са ве, гра ђе на је из ме ђу 1208. 
и 1215. го ди не, а жи во пи са на око 1220. го ди не. Ра до ви на 
из град њи цр кве по че ли су до ла ском Све тог Са ве у Ср би ју, 
ин тен зи ви ра ни до 1215, па на ста вље ни 1219. го ди не, ка да 
Жи ча по ста је срп ска ар хи е пи ско пи ја, на кон сти ца ња цр кве
не са мо стал но сти. Храм је по све ћен Св. Ваз не се њу. Спољ не 
по вр ши не цр кве су ура ђе не по узо ру на ар хи тек ту ру Ато са 
и обо је не цр ве ном бо јом. У ма на сти ру Жи ча кру ни са ни су 
вла да ри и усто ли ча ва ни цр кве ни ве ли ко до стој ни ци. Жи ча 
но си по пу ла ран на зив „сед мо вра та” јер је у њој кру ни са но 
се дам срп ских кра ље ва (Сте фан Пр во вен ча ни, Ра до слав, 
Вла ди слав, Урош, Дра гу тин, Ми лу тин и Сте фан Де чан ски). 
Пре ма сред њо ве ков ном оби ча ју, краљ Сте фан Пр во вен ча
ни из дао је 1220. го ди не ма на сти ру Жи чи да ров ну по ве љу, 
ко јом је од ре дио ње го ва пра ва и обез бе дио из др жа ва ње до
де љи ва њем по се да. Ње на са др жи на ис пи са на је на боч ним 
зи ди на ма про ла за ис под ку ле и пред ста вља исто риј ски и 
прав ни до ку мент од ве ли ке вред но сти. Де ло ви по ве ље те
шко су оште ће ни од нео д го вор них по се ти ла ца ма на сти ра. 
Да на шњи пре пис овог до ку мен та по ти че с по чет ка XIV ве
ка. Фре скосли кар ство у ма на сти ру је на ста ја ло у раз ли чи
тим пе ри о ди ма. Нај ста ри је фре ске, на ста ле су по сле Са ви
ног по врат ка са Све те Го ре и сти ца ња цр кве не не за ви сно сти 
1219. го ди не. Од су штин ске ва жно сти је чи ње ни ца да Српска 
пра во слав на цр ква по ста је ау то ке фал на са пра вом ор га ни зо
ва ња цр кве ног жи во та на те ри то ри ји Ср би је. Срп ска ау то ке
фал на ар хи е пи ско пи ја под Све тим Са вом, као ње ним пр вим 
ар хи е пи ско пом, пред ста вља ла је пуно за окружење срп ске 
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др жавно сти то га вре ме на.6 Сре ди ном XI II ве ка, због опа сно
сти, ар хи е пи скоп ски пре сто се мо рао пре се ли ти из Жи че у 
Пећ, где је на ма на стир ском по се ду са гра ђен но ви срп ски 
ду хов ни цен тар, да на шња Пећ ка па три јар ши ја.

Ма на стир Ми ле ше ва је уда љен од При је по ља 7 km. За ду
жби на је кра ља Вла ди са ва, си на Сте фа на Пр во вен ча ног. 
По диг ну та је 1218–1219, а жи во пи са на 1221. го ди не. Те ло 
Све тог Са ве пре не то је 1240. го ди не из Тр но ва у гроб ни цу 
ко ју је он сам се би са зи дао за жи во та. Убр зо је оно пре не
то у ћи вот, ков чег ис пред ико но ста са, а у ње го вој гроб ни ци 
по ко пан је игу ман Ана ста си је, пи сац слу жбе Све том Са ви. 
Ми ле ше ва је “све та ла вра”, што ће под стак ну ти Тврт ка I, да 
се ту кру ни ше за кра ља Бо сне. Тур ци су спа ли ли ма на стир 
1459. го ди не. Цр ква је ка сни је об но вље на, јер се у пр вој по
ло ви ни XVI ве ка ту на ла зи ло сре ди ште Пећ ке па три јар ши
је. Тур ци од но се и спа љу ју мошти Светога Са ве на Вра ча ру 
1595. го ди не, док је ма на стир опу сто шен. У дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка вр ше се по прав ке, ко је укљу чу ју гра ђе ње зво ни ка 
1911. го ди не. У скло пу ма на сти ра по сто ја ла је и штам па ри ја 
од из у зет ног зна ча ја, ко ја је по че ла са ра дом сре ди ном XVI 
ве ка. Нај ве ћа дра го це ност овог ма на сти ра су фре ске а нај по
зна ти ја је Бе ли ан ђео, ко ја пред ста вља део Свет ске кул тур не 
ба шти не.

У ре ги о ну Пе ћи (14 ки ло ме та ра ју жно пре ма При зре ну) на
ла зи се ма на стир Ви со ки Де ча ни. Са гра ђен је у до ба нај ја
чег по ли тич ког и еко ном ског успо на срп ске сред њо ве ков
не др жа ве. Ма на стир Ви со ки Де ча ни предствља нај ве ћу и 
нај леп шу гра ђе ви ну ста ре срп ске ар хи тек ту ре. По ди гао га 
је Сте фан III Де чан ски, се би за за ду жби ну. Цр кву је гра дио 
од 1327. до 1335. го ди не фраВи та, про то мај стор из Ко то
ра. Гра ђе ње цр кве и из ра да фре са ка, на ста вље ни су по сле 
смр ти Сте фа на III, у до ба вла да ви не ње го вог си на ца ра Ду
ша на, све до 1348. го ди не. Ар хи тек тон ски, Де ча ни пред ста
вља ју ком би на ци ју об ли ка за пад њач ке ви ше брод не ба зи ли
ке и ис точ њач ке јед но брод не гра ђе ви не са ку бе том. Фа са де 
су об ра ђе не у нај пле ме ни ти јем ма те ри ја лу. По скулп тор ској 
де ко ра ци ји Де ча ни до ла зе у ред нај ра ско шни јих гра ђе ви
на у зе мљи. У цр кви је очу ван ори ги нал ни мер мер ни под 
са тра ка ма и уре за ном ро зе том ис под ку по ле, чи ја су по ља 
испуње на оло вом, сре бром и зла том.

6 Стој ков ски, Б. (2019) Све ти Са ва – пр ви срп ски по ли хи стор. По во дом 
осам ве ко ва ау то ке фал но сти Срп ске пра во слав не цр кве (https://www.
kcns.org.rs/ago ra/sve tisa vapr visrp skipo li hi storpo vo domosamve ko va
au to ke fal no stisrp skepra vo slav necr kve) 
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Фре ске у Де ча ни ма сли ка не су од 1335. до 1350. го ди не, о 
че му го во ре два нат пи са из над вра та у при пра ти цр кве. У 
пре ко хи ља ду ком по зи ци ја, са бли зу де се так хи ља да на сли
ка них фи гу ра, илу стро ва но је 20 ци клу са са сце на ма из Ста
рог и Но вог за ве та, цр кве ног ка лен да ра, итд. У Де ча ни ма 
по сто ји бо га та ри зни ца, ко ја је по ред сту де нич ке и нај бо ље 
очу ва на ма на стир ска ри зни ца у Ср би ји. Са чу ван је и пр во
бит ни ка ме ни ико но стас, за кло њен ви ше спрат ним ду бо ре
зом, из XIX ве ка. У ри зни ци је и би бли о те ка са 169 ру ко пи
сних књи га, ве о ма дра го це них за кул тур ну исто ри ју срп ског 
на ро да. Де чан ска по ве ља, је дан од нај зна чај ни јих исто риј
скоправ них спо ме ни ка. Из да та је у По ро ди мљи 1330. го ди
не. Она се да нас чу ва у Ар хи ву Ср би је у Бе о гра ду. У ри зни
ци се чу ва и нај бо га ти ја збир ка тур ских до ку ме на та, ме ђу 
ко ји ма је нај вред ни је 14 тур ских Фер ма на из XVI и XVII 
ве ка, ве за них за исто ри ју Де ча на и оста лих ма на сти ра, као и 
срп ског на ро да у Ме то хи ји у до ба Осман ли ја.

Пећ ка па три јар ши ја

Пећ ка па три јар ши ја се убра ја у нај ста ри је сред њо ве ков не 
спо ме ни ке Ср би је и Срп ске пра во слав не цр кве. Ње ни први 
те ме љи по ста вље ни су још 1216. го ди не, док са да шњи об
лик да ти ра из по ло ви не XV ве ка. Са сто ји се из три ма ње 
цр кве: цр кве Све тих Апо сто ла у сре ди ни ком плек са, Бо го
ро дич не и цр кве Све тог Ди ми три ја, као и за јед нич ке при
пра те. Од 1958. го ди не у цр кви све тог Ди ми три ја отво рен 
је му зеј ста ри на, а по ред то га ма на стир рас по ла же бо га том 
ри зни цом дра го це них пред ме та.7

Цр ква Све тих Апо сто ла је нај ста ри ја цр ква у ком плек су 
ма на сти ра Пећ ке па три јар ши је. По диг ну та је на те ме љи ма 
ста ри је цр кве из XII ве ка, три де се тих го ди на XI II ве ка, за 
вре ме Ар се ни ја I ар хи е пи ско па срп ског. Пи са ни исто риј ски 
спо ме ни ци, па чак и нат пис на јед ном пор тре ту Све тог Са
ве у са мој цр кви, упу ћу ју на мо гућ ност да је цр кву по ди гао 
Све ти Са ва, по угле ду на Си он ску цр кву, мај ку свих цр ка ва. 
По ти пу гра ђе ви на при па да гру пи спо ме ни ка Ра шке шко ле. 
По осно ви и по пур пур но бо је ној фа са ди, слич на је не што 
ста ри јој Жи чи. То је јед но брод ни храм са по лу кру жном ап
си дом и по преч ним тран сеп том, над чи јим се пре се ком из
ди же ку по ла са из ду же ним за пад ним де лом бро да, по де ље
ним у два тра ве ја. Нај ста ри је фре ске у цр кви Све тих Апо
сто ла на ста ле су че тр де се тих го ди на XI II ве ка. То су: ве ли ка 
ком по зи ци ја Ва зне се ња са Хри стом, апо сто ли ма и Бо го ро
ди цом Оран том и је ван ђе ли сти ма, у пан да фи ти ма, и ве ли ка 

7 Ште тић, С. и Ши ми че вић, Д. (2017) Ту ри стич ка ге о гра фи ја, Бе о град: 
Ви со ка ту ри стич ка шко ла стру ков них сту ди ја, стр. 328.
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ком пози ци ја де и зис са Хри стом, Бо го ро ди цом и Све тим Јо
ва ном у ол та ру. Ово су нај ве ћа и нај леп ша сли кар ска оства
ре ња у умет но сти XI II ве ка. По њи ма је Пећ ка па три јар ши ја 
ста ла у пр ви ред оних чу ве них спо ме ни ка на ше земље, ко ји 
су по зна ти це лом кул тур ном све ту.

Цр ква Све тог Ди ми три ја је по диг ну та два де се тих го ди на 
XIV ве ка. За ду жби на је ар хи е пи ско па Ни ко ди ма. Раз ли ку је 
се од ста ри је цр кве Све тих Апо сто ла јер при па да ти пу гра
ђе ви не са кр сто о бра зном осно вом и ку бе том, ко ји се осла ња 
на зид не пи ла стре. Фа са де су укра ше не на зи ме нич ним ре
ђа њем те са ни ка од си ге, а осмо стра на ку по ла је уз то још и 
укра ше на ко ло не та ма и вен ци ма. Фре ске у овој цр кви, на
ста ле два де се тих го ди на XIV, и раз ли ку ју се од мо ну мен
тал ног сти ла XI II ве ка. По ред фре са ка из XIV ве ка, по сто
је фре ске из XVII ве ка, на ста ле у до ба па три јар ха Пај си ја 
(1614–1647), ка да је об но вљен ста ри жи во пис. Фре ске цр кве 
Све тог Ди ми три ја чи не сли кар ски ујед на че ну це ли ну, иа ко 
су де ло ви ше умет ни ка и у из ве сним сег мен ти ма по ка зу ју 
слич ност са де чан ским жи во то пи сом. Нај и стак ну ти ји ме ђу 
њи ма, сли кар Јо ван оста вио је свој пот пис у ол тар ској ап си
ди, ис под фи гу ре Бо го ро ди це „Бо жи ји дар из ру ку Јо ва на”. 
Ње го ва де ла су: При че шће Апо сто ла, Бо го ро ди ца ши ра од 
не бе са, Ро ђе ње и Ва ве де ње Пресвете Бо го ро ди це, и дру га 
де ла. Фре ска Ро ђе ње Бо го ро ди це свр ста ва се у нај леп ша 
сли кар ска оства ре ња XIV ве ка. Ту се на ла зи и збир ка ру ко
пи сних књи га, ико на, зла тар ских ра до ва и умет нич ког ве за. 
Ова збир ка убра ја се ме ђу нај вред ни је у Ср би ји.

Бо го ро дич на цр ква је за ду жби на ар хи е пи ско па Да ни ла II, 
по зна тог књи жев ни ка и ме це не. Са гра ђе на је у об ли ку упи
са ног кр ста, са ку по лом ко ја се осла ња на че ти ри сло бод на 
сту ба, а фа са де су мал те ри са не фре скотех ни ком ко ја по ти
че из XVII ве ка. Про зо ри су од кле са ног мер ме ра гот ског 
сти ла. Уну тра шњост цр кве се ка рак те ри ше при су ством сту
бо ва, лу ко ва, сво до ва и пре град них зи до ва. Да ни ло II је хтео 
да ову цр кву при ла го ди и по тре ба ма шко ло ва ња. Ано ним
ни мај стор је на сли као уну тра шњост ку по ле са сце на ма из 
Хри сто вог жи во та и Бо го ро дич ног ци клу са. 

При пра та Пећ ке па три јар ши је је по диг ну та кад и Бо го ро
ди чи на цр ква, и пред ста вља нај ве ћи и нај леп ши отво ре ни 
трем у срп ској сред њо ве ков ној ар хи тек ту ри. Осли ка на је и 
са уну тра шње и са спо ља шње стра не. Од фре са ка из XIV ве
ка оста ло је вр ло ма ло, као што је Ве ли ка ло за Не ма њи ћа са 
23 ли ка. По што је Пећ ка Па три јар ши ја исто вре ме но слу жи
ла и као ма у зо леј цр кве них по гла ва ра, по ред ње них ли ко ва 
на ла зи се и де се так сар ко фа га, ка ме них ков че га и гро бо ва.
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Цр ква Све тог Ни ко ле је изи да на на ју жној стра ни у вре ме 
ар хи е пи ско па Да ни ла. Ње не фре ске из XIV ве ка ни су очу
ва ње, а да на шње фре ске на сли као је мај стор Ра дул 1673. 
године, нај по зна ти ји сли кар то га до ба.

У пор ти Пећ ке па три јар ши је на ла зе се оста ци сред њо ве ков
них ма на стир ских згра да. На се вер ном бре гу из над ком плек
са цр ка ва, на ла зе се ру ше ви не сред њо ве ков ног утврђе ња
гра ди ћа Идол ца, опа са ног зи до ви ма и по ве за ног са цр квом 
у под нож ју. У не по сред ној бли зи ни Пећ ке па три јар ши је на
ла зи ло се не ко ли ко сред њо ве ков них цр кви ца. У сте на ма на 
ула зу у Ру гов ску кли су ру, на де сној оба ли Би стри це, на ла зе 
се оста ци цр кве ис по сни це у пе ћи ни, а на ле вој стра ни, ви
со ко у сте ни сто је оста ци не ко ли ко цр кви ца, ко је се сте пе
на сто ре ђа ју јед на из над дру ге и ме ђу соб но по ве зу ју уском 
ста зом укле са ном у сте ни.

Ри зни ца Пећ ке па три јар ши је је по пи са ним из во ри ма би ла 
ве о ма бо га та. Њу су да ри ва ли срп ски ве ли ка ни од Сте фа на 
Пр во вен ча ног до ца ра Ду ша на, као и ар хи е пи ско пи Све ти 
Са ва и пр ви срп ски па три јарх Јо а ни ки је. Већ кра јем XIV ве
ка то се бо гат ство по че ло сма њи ва ти. Нај те жи уда рац Пећ кој 
ри зни ци 1688. го ди не, на нео је тур ски Је генпа ша. От крив
ши ње но бо гат ство, од нео га је на то ва ре ног на де вет ко ња у 
Ца ри град, где му се гу би сва ки траг. У Пећ кој па три јар ши ји 
да нас има не ко ли ко де се ти на вред них и рет ких спо ме ни ка. 
Ме ђу нај ста ри је спа да ју: Је ван ђе ље из XI II ве ка и сли ка на 
пла шта ни ца из сре ди не XIV ве ка. На плат ну, вр ло бри жљи
вом ико но пи сном тех ни ком, при ка за но је опла ки ва ње Хри
ста. Ова нај ста ри ја срп ска сли ка на пла шта ни ца, про на ђе на 
је у ру ше ви на ма епи скоп ске цр кве Бо го ро ди це Хво стан ске, 
код Пе ћи. За јед но са овом пла шта ни цом от ко па на је и дру га 
са истом те мом, са нат пи сом по ко ме се ви ди да по ти че из 
1597. го ди не, ау то ра пећ ког ико но пи сца Лон ги на. Пећ ка па
три јар ши ја је и по ред мно гих ру ше ња и пљач ка шких по хо
да, у ри зни ци по ред ико на, зла тар ских ра до ва и умет нич ког 
ве за, очу ва ла и пре ко сто ру ко пи сних књи ганај дра го це ни
јег остат ка не ка да шње ве ли ке па три јар шиј ске би бли о те ке. 
По след њих го ди на је у Ме то хи ји при ку пље но и при по је но 
на чу ва ње овој ри зни ци, де се так епи граф ских срп ских спо
ме ни ка ћи ри лич ног пи сма, из пе ри о да од XI II до XI V ве ка, 
ко је тре ба да чи не је згро бу ду ћег Ла пи да ри ју ма.8

Све та Го ра

Атос је тре ће по лу о стр во на Хал ки ди ки ју, ко је се про сти
ре у ду жи ни од 56 km и на ко јем до ми ни ра исто и ме ни врх, 

8 https://www.rast ko.rs/ko so vo/pe car si ja/umet nost/ri zni ca.html 
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ви сок 2.039 m. По грч кој ми то ло ги ји, Атос је био је дан од 
Ги га на та, син Не ба и Зе мље. У ра ту ко ји је Зе мља ини ци ра
ла из ме ђу бо го ва Олим па и Ги га на та, са ци љем да се осве ти 
Зев су, Атос је згра био нај ви шу пла ни ну Тра ки је и ба цио је 
на бо го ве. Пла ни на је па ла на про стор цен трал не Ма ке до
ни је. По хри шћан ском пре да њу, Де ви ца Ма ри ја је пло ви ла 
у дру штву Св. Јо ва на Је ван ђе ли сте ка Ки пру, да по се ти Ла
за ра. Ка да је њен брод скре нуо са кур са ка па ган ском Ато су, 
при мо ра ни су би ли да се уси дре. Бо го ро ди ца је про ше та ла 
оба лом и оп чи ње на ди вљом ле по том при ро де, бо го сло ви ла 
ју је. За мо ли ла је сво га Си на да то по ста не ње на ба шта. Та
да се за чуо глас: Не ка ово ме сто бу де тво је на сле ђе и тво ја 
ба шта, рај и уто чи ште за све ко ји тра же спа се ње. Од та да 
је ова пла ни на по све ће на као “Ба шта Бо го ро ди це” и пред
ста вља не до зво ље ну област за би ло ко ју дру гу же ну.

Исто ри ја Ато са је би ла ве о ма бур на. Пр ви хри шћа ни ов де 
до ла зе у вре ме Кон стан ти на Ве ли ког, у до ба ства ра ња Ви
зан тиј ског цар ства. Пи са на све до чан ства из IX ве ка по твр
ђу ју до ла зак ис по сни ка. Пр ви ко ји се по ми њу је су Пе тар 
Атон ски и Ев ти ми је из Са ла ни це. За хва љу ју ћи Ата на си ју, 
осни ва чу Ве ли ке Ла вре, ис по снич ки си стем усту пио је ме
сто мо на шком. Ви зан тиј ски ца ре ви шти те ау то но ми ју мо
на шке за јед ни це и по др жа ва ју је фи нан сиј ски, да ру ју ћи јој 
окол на има ња за град њу ве ле леп них обје ка та. Кра јем XI ве
ка, цар Алек сеј Ком нин, да је мо на си ма до дат не при ви ле ги је 
али до но си и од ре ђе не про пи се. Упра во овај цар про гла ша
ва Атос Све том Го ром, под ко јим име ном је и да нас по знат. 
Упра во се X и XI век сма тра ју злат ним до бом Ато са. Ње го ва 
ре пу та ци ја и зна чај пре ва зи ла зе гра ни це Све те Го ре и при
вла че ве ли ки број мо на ха из дру гих зе ма ља, по пут: Ср би
је, Ру си је, Бу гар ске, Ру му ни је, Шпа ни је, Гру зи је, Си ри је и 
дру гих.

Да нас на Све тој Го ри жи ви око 1.500 ка лу ђе ра. Од укуп но 
20 ак тив них ма на сти ра, 17 су грч ки а по је дан ру ски, бу
гар ски и срп ски. Њи хов број је од ре ђен за ко ном и не сме 
се по ве ћа ва ти ни сма њи ва ти. Осим ма на сти ра, по сто ји још 
шест ка те го ри ја мо на шких за јед ни ца: ски то ви (ма њи ма на
сти ри за ка лу ђе реис по сни ке), ке ли је, ко ли бе, ка ти сме (про
сто ри је за од мор) и ка ро у лие (пот пу но из дво је на ме ста за 
нај стро же ис по сни ке). Сва ки од ма на сти ра је ау то но ман и 
во ди га игу ман. Два де сет иза бра них игу ма на чи ни Све ти 
Са вет, ко ји ра ти фи ку је за ко но дав не од лу ке ко је се ти чу мо
на шког жи во та, док из вр шну власт има че тво ро чла на Све
та епи о та си ја. Овај си стем упра вља ња је исто ве тан си сте му 
ко ји ва жи у оста лим ад ми ни стра тив ним обла сти ма Грч ке. 
Све та Го ра је ау то ном ни део др жа ве Грч ке, док је ду хов но 
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под ју рис дик ци јом па три јар ши је у Кон стан ти но по љу. У ва
ро ши ци Ка ре ји (око 300 ста нов ни ка), на ла зи се згра да Све
тог Са ве та, са још 19 обје ка та у ко ји ма бо ра ве пред став ни ци 
ма на сти ра. У Ка ре ји се на ла зи и цр ква Про та то, по све ће на 
Ус пе њу Пре све те Бо го ро ди це. Ово је јед на од нај ва жни јих 
цр ка ва на Ато су. Нај ста ри ји ма на стир је Ве ли ка Ла вра, ко
јег је 963. го ди не осно вао Ата на си је, ре фор ма тор мо на шког 
жи во та. Ве ли ку Ла вру су ви зан тиј ски ца ре ви че сто бо га то 
на гра ђи ва ли, те сто га по се ду је нај ве ћу збир ку ста ри на и нај
ва жни ју би бли о те ку на Све тој Го ри. Оста ли ма на сти ри су: 
Sta vro ni ki tas, Pan to kra tor, Es fig me nos, Che lan da ri (Хи лан
дар), Zo gra fos (бу гар ски), Kon sta mo ni tou, Doc he i a ris, Xe no
fon, Agi os Pan te le i mon (ру ски), Xi ro po ta mos, Ko u tlo u mo u si ou, 
Ivi res, Ka ra kal las, Si mon Pe tras, Gre go ri os, Dionysi os и Agi os 
Pa vlos.9

Да би се до би ла до зво ла за по се ту Све тој Го ри, по треб но 
је пр о ћи кр оз ду гу про це ду ру. На кон ула ска, хо до ча сни ци 
мо гу по се ти ти ко ји год ма на стир же ле. Укуп но до зво ље но 
вре ме бо рав ка је се дам да на. За то вре ме, по се ти о ци тре ба 
да се по на ша ју дис крет но, у скла ду са од ре ђе ним стан дар
ди ма и мо рал ним прин ци пи ма мо на шке др жа ве. Же не мо
гу по сма тра ти Све ту Го ру и ње не ма на сти ре је ди но с мо ра, 
и то са ве ће уда ље но сти, јер им по се та ма на сти ри ма ни је 
дозвоље на.10

Хи лан дар се на ла зи у се вер ном де лу по лу о стр ва Атос, на 
око 3–4 km. уда ље но сти од мо ра. Са кри вен у гу стом ме ди те
ран ском ра сти њу и због зи ди на ко је га окру жу ју, под се ћа на 
сред њо ве ков но утвр ђе ње. Хи лан дар је че твр ти по ре ду у хи
је рар хи ји све то гор ских ма на сти ра и је дан од нај зна чај ни јих 
ду хов них и кул тур них сре ди шта срп ског на ро да. Ма на стир 
је кра јем XII ве ка, на ме сту не ка да шњег ста ри јег ма на сти ра, 
из гра дио Сте фан Не ма ња. То ме сто је 1198. го ди не, зла том 
за пе ча ће ним де кре том, цар Алек сеј Тре ћи Ком ни нос, пре
дао Ср би ма на веч ни по клон. Све ти Са ва је 1200. го ди не 
са ста вио Хи лан дар ски ти пик, ко јим се од ре ђу је на чин по на
ша ња мо на ха у ма на сти ру.11 Зи ди не окру жу ју ма на стир ски 

9 http://www.sve ta go ra.in fo/ 
10 Ште тић, С., Ши ми че вић, Д. и Ћур чић, Н. (2013) Спе ци фич ни об ли ци 

тури зма, Бе о град: For ma B, стр. 89.
11 По пре да њу, Све ти Са ва је се дам го ди на на кон оче ве смр ти до шао из 

сво је ис по сни це у Ка ре ји да при пре ми пре нос мо шти ју Св. Си ме о на у 
Ср би ју, ра ди ми ре ња за ва ђе не бра ће. Хи лан дар ски мо на си не у те шно су 
пла ка ли, жа ле ћи што их њи хов све ти тељ на пу шта. Та да се Све ти Си
ме он у сну ја вио игу ма ну Ме то ди ју, ре кав ши му да је нео п ход но да се 
мо шти пре не су у род ну гру ду, а за уте ху хи лан дар ском брат ству из ње
го вог пра зног гро ба из ни ћи ће ло за, ко ја ће ра ђа ти док бла го слов ње гов 
на Хи лан да ру бу де по чи вао.
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ком плекс, а на ју жној и ис точ ној стра ни на ла зе се две глав не 
ку ле: пирг Св. Ге ор ги ја и пирг Св. Са ве. У окви ру ком плек са 
се на ла зи цр ква Ва ве де ња Бо го ро ди це, 12 ма њих цр ка ва и 
ка пе ла (па ра кли са), ма на стир ски ко на ци и пир го ви.

Да на шњу цр кву Ва ве де ња Бо го ро ди це, из гра дио је по чет
ком XIV ве ка краљ Ми лу тин, на те ме љи ма цр кве ко ју су 
прво бит но из гра ди ли Све ти Си ме он и Све ти Са ва. Око 
1380. го ди не кнез Ла зар Хре бе ља но вић је уз ову цр кву по
ди гао и при пра ту. На да ле ко је по зна та ма на стир ска ри зни
ца у ко јој се чу ва ју спи си раз ли чи тог ка рак те ра, од ко јих су 
не ки ста ри и до се дам ве ко ва, и око пет сто ико на из пе ри о
да од XII до XIX ве ка. Хи лан дар ске све ти ње су: чу до твор на 
ико на Бо го ро ди це Тро је ру чи це, две Бо го ро ди це Оди ги три
је, Хри стос Спа си тељ и ло за Све тог Си ме о на Ми ро то чи вог. 
Ико на Бо го ро ди це Тро је ру чи це, из VI II ве ка, нај по зна ти ја је 
хи лан дар ска ико на и дра го це ност Све тог Јо ва на Да ма ски на, 
ко ји ју је чу вао у лич ном па ра кли су, у сво јој ку ћи у Да ма
ску, по чет ком VI II ве ка.12 За ви но ву ло зу Све тог Си ме о на, 
ко ја ов де ра сте, ве зу ју се број на пре да ња. Ова ло за је из ни
кла из све че вог гро ба и на кон осам сто го ди на још увек да је 
плодове.13

Мо гућ ност укљу чи ва ња сред њо ве ков них  
ма на сти ра у ту ри стич ку по ну ду Ср би је

Ту ри зам мо же би ти сна га за очу ва ње али и прет ња за кул
тур не ре сур се и на сле ђе ло кал не за јед ни це. Уза јам на за ви
сност ко ја по сто ји из ме ђу ту ри зма и кул тур ног на сле ђа је 
очи глед на. Док кул тур но на сле ђе ства ра осно ву за ту ри стич
ки раз вој, ту ри зам има ту моћ да под сти цај но де лу је на очу
ва ње ових ре сур са. Кул тур но на сле ђе је по треб но по ка за ти 
и при ка за ти, јер на тај на чин оно има сво ју свр ху и по сти же 
свој циљ, што ту ри зам омо гу ћу је. Са ра сту ћим ин те ре со ва
њем за са крал не спо ме ни ке, ту ри зам ко нач но по ста је при
знат као де лат ност ко ја мо же да по мог не очу ва њу кул тур них 
до ба ра, ло кал не кул ту ре и оби ча ја. То зна чи да ту ри зам не 
ну ди са мо по бољ ша ње жи во та они ма ко ји пру жа ју услу ге, 
већ и они ма ко ји их и ко ри сте. Због то га је из у зет но ва жно 
да сви они ко ји уче ству ју у кре и ра њу ту ри стич ке де латности 

12 За ову ико ну се ве зу је јед но ста ро пре да ње, ко је ка же да је бо го слов Јо
ван Да ма скин, сво је вре ме но био окле ве тан и ка жњен од се ца њем ру ке. 
По што се пре да но мо лио пред ико ном Бо го ро ди це с Хри стом, ње ном 
ми ло шћу му је вра ће на ру ка. У знак за хвал но сти, Јо ван Да ма скин је на 
ико ну до дао тре ћу – сре бр ну ру ку. Од та да се за ову ико ну ве зу ју мно ги 
слу ча је ви ис це ље ња и чу до твор не мо ћи.

13 Ште тић, С., Ши ми че вић, Д. и Ћур чић, Н. (2013) Спе ци фич ни об ли ци 
тури зма, Бе о град: For ma B, стр. 91.
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одр жа ва ју оп ти мал ну рав но те жу раз во ја. Та ко ђе, зна чај но 
је да се из вр ши про це на и ство ре мо гућ но сти за пла си ра
ње сред њо ве ков них ма на сти ра као по себ них ту ри стич ких 
про из во да у ту ри стич кој по ну ди Ср би је. У овој го ди ни, ка
да се сла ви 800 го ди на ау то ке фал но сти Срп ске пра во слав не 
цр кве, по треб но је уло жи ти по себ не на по ре у ва ло ри за ци ји 
срп ских сред њо ве ков них ма на сти ра.

Кон цеп ци ја одр жи вог раз во ја ту ри зма пред ста вља осно ву 
за ре а ли за ци ју са вре ме них ту ри стич ких кре та ња јер под ра
зу ме ва ефек те ко ји су са еко ном ског, со ци о ло шког и еко ло
шког ста но ви шта за до во ља ва ју ћи кроз ду жи вре мен ски пе
ри од. Ка да се ра ди о кул тур ним до бри ма, тре ба по све ти ти 
по себ ну па жњу обра зо ва њу, обу ци и по ди за њу све сти, ра ди 
упо зна ва ња са нај ва жни јим ци ље ви ма и за да ци ма одр жи вог 
раз во ја ту ри зма, а са ци љем ства ра ња но вих ту ри стич ких 
про из во да.14

На ту ри стич ком тр жи шту су све при сут ни ји ту ри стич ки 
про из во ди ко ји на ста ју по зах те ву кли је на та. То су спе ци
ја ли зо ва не те мат ске ту ре ко је об у хва та ју од ре ђе не кул тур
не и при род не це ли не. На тај на чин се на тр жи шту пре
зен ту ју но ви ту ри стич ки про из во ди ко ји мо гу да за до во ље 
пробирљи ву ту ри стич ку кли јен те лу.

Пу те ви ма сред њо ве ков не Ср би је мо же се на зва ти је дин стве
ни ту ри стич ки про из вод, ко ји би укљу чи вао низ раз ли чи тих 
про гра ма са ци љем про мо ви са ња на ци о нал не кул тур не ба
шти не. Овај про грам об у хва тао би ве ћи број јед но днев них и 
ви ше днев них пу то ва ња кроз Ср би ју, уз оби ла зак са крал них 
гра ђе ви на. На тај на чин про мо ви са ли би се не са мо кул тур
на до бра, већ и при род ни ре сур си Ср би је, кроз одр жи ви раз
вој ту ри зма. О то ме би тре ба ло раз ми шља ти!

За кљу чак

Ср би су при ми ли хри шћан ство у VII ве ку. Та да још ни су 
има ли соп стве ну цр кве ну ор га ни за ци ју. Пот па да ли су под 
Охрид ску ар хи е пи ско пи ју. Све ти Са ва (Раст ко Не ма њић) је 
1219. го ди не, ру ко по ло жен у Ни ке ји од стра не па три јар ха 
Ма ној ла I Ца ри град ског, за „ар хи е пи ско па срп ских и при
мор ских зе ма ља”. Срп ска цр ква та да до би ја ау то ке фал ност. 
Да нас она као јед на од нај ста ри јих цр ка ва, по се ду је не про
це њи во кул тур но бла го. Срп ска пра во слав на цр ква пред
ста вља и пред мет ин те ре со ва ња зна чај ног де ла чо ве чан
ства. По се ду је број не објек те ко ји да нас осли ка ва ју бурну 

14 Кри во ше јев, В. (2014) Упра вља ње ба шти ном и одр жи ви ту ри зам,  
Ва ље во: На род ни му зеј Ва ље во, стр. 9091.
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историју хри шћан ства. У њи ма се на ла зе ре ли кви је, чи је 
се вред но сти не мо гу по ре ди ти ни са јед ним вред но сти ма 
у све ту. Ма на сти ри, цр кве, фре ске, раз ли чи ти пред ме ти и 
објек ти, сим бо ли зу ју Срп ску пра во слав ну цр кву, ка ко у 
окви ру Ср би је, та ко и ван ње них гра ни ца. Ср би ја рас по ла
же ве ли ким бро јем са крал них обје ка та ко ји има ју зна чај ну 
исто риј ску, кул тур ну и вер ску вред ност у на ци о нал ним и 
ме ђу на род ним окви ри ма. Као нај зна чај ни ји са крал ни објек
ти мо гу се из дво ји ти ма на сти ри ра шке, мо рав ске и срп ско
ви зан тиј ске шко ле, али и дру ги вер ски објек ти Срп ске пра
во слав не цр кве. Зна чај ових објек та огле да се и у ути ца ји
ма на раз вој вер ског ту ри зма, као об ли ка ту ри зма по себ них 
ин те ре со ва ња. Ве ли ки број до ма ћих и ино стра них ту ри ста, 
по се ћу је ове објек те, са же љом да обо га те сво ја кул тур на 
са зна ња. На тај на чин по ве ћа ва се оп шти кул тур ни ни во и 
свест. Кроз упо зна ва ње раз ли чи тих ве ра и љу ди, ства ра ју се 
усло ви за бо ље уза јам но раз у ме ва ње и по др шку, ка ко из ме
ђу при пад ни ка истих вер ских струк ту ра, та ко и у по гле ду 
раз ли чи тих вер ских опре де ље ња и схва та ња. Ту ри зам на 
ре ли ги ју оства ру је зна чај не по зи тив не ути ца је а нај зна чај
ни ји ути цај је сте по раст ре спек то ва ња ло кал не ре ли ги је од 
стране ту ри ста и обр ну то. 
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MEDIEVAL MONASTERIES OF SERBIA 

UNTAPPED WEALTH FOR SUSTAINABLE  
TOURISM DEVELOPMENT

Abstract

The history of a nation is reflected in its cultural and historical resources. 
Sacral monuments of Serbia today represent an inevitably attractive  
factor and an underlying segment of a specific form of tourism and  
cultural tourism called religious tourism. Some of the most important 
religious destinations in the world, with their inexhaustible sacral 
treasures, have recorded a very significant foreign exchange revenue 
from tourism. It contributes to cultural heritage as one of the most 
important sources in tourism, which attracts a significant number 
of tourists in the world and represents an important potential for 
sustainable tourism development. Tourism development of the 
Republic of Serbia, among other things, is based on the valorization 
of cultural and historical heritage, among which an important place is 
occupied by monasteries and churches of the Serbian Orthodox Church. 
Serbian Orthodox Church has many facilities that have significant 
historical, cultural and religious value in the national and international 
context. The monasteries of Raška, of the Moravian and Serbian 
Byzantine School, but also those at Fruška Gora and in the region of 
Ovčar Kablar stand out as the most important religious monuments in 
Serbia. In the year when we celebrate 800 years of the autocracy of the 
Serbian Orthodox Church, this paper examines the values of the sacral 
monuments that were created as the endowments of the Nemanjić 
family, which represent still underused resources for the development 

of tourism in Serbia.

Keywords: autocephalous Serbian Orthodox Church, religious tour
ism, sustainable tourism development, special interest tourism, cultural 

heritage




