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Увод 
 

Електронска изложба „Шестсто година манастира Манасија“ реализована је, како јој то и сам наслов каже, 

поводом шестстогодишњице завршетка изградње манастира Манасија, једног од најзначајних српских манистира 

моравске школе. Изложбу чине две целине. У општем делу укратко се говори о основним карактеристикама 

моравског стила, затим и о историјским околностима у којима је Манасија грађена, а које су јој дале особен 

архитектонски печат, даље, говори се и о самој историји овог манастира. У оквиру овог општег дела дата је и 

Галерија, у којој су представљене најзначајније слике њеног спољашњег и унутрашњег уређења.1 Ужи, стручни део 

састављен је од кратке библиографије која открива све публикације са Одељења стручне књиге које говоре о 

Ресави. Библиографски опис сваке публикације је рађен према библиотечким правилима ISBD(M). Библиотечке 

јединице су сређене азбучно, по презимену и имену аутора, или по наслову дела. У оквиру сваке библиотечке 

јединице дат је и ID (број у библиотечко-инфомационом систему НИБИС, одакле је јединица преузета) и 

сигнатура.  Поред каталога, дато је пет регистара: регистар наслова монографских публикација, регистар аутора 

монографских публикација,  регистар наслова саставних делова,  регистар аутора саставних делова и регистар 

монографских публикација у којима су садржани саставни делови. Осим тога, каталог прате и фотографије 

корица каталошких публикација означене својим сигнатурама.  

Циљ ове електронске изложбе јесте да ученицима, студентима, проучаваоцима и уопште читаоцима 

заинтересованим за ову област да основне информације о манастиру Манасија, као и податке о публикацијама са 

овом темом које су садржане у фонду Одељења стручне књиге. 

  

                                                 
1 Све фотографије из Галерије су преузете са сајта Википедије и са званичног сајта манастира Манасија. 



Моравска стилска група архитектонских споменика 
 

оравски стил у српској архитектури је трајао од седме 

деценије 14. века (често се као преломни догађај узима 

Маричка битка 1371) па до 1459. године тј. до пада Србије под 

турску власт. Стил је добио назив по реци Морави, јер су се 

углавном око њеног слива подизали сакрални објекти. Заједничка 

њихова карактеристика јесте основа цркве која је увек била у 

облику тролиста (грчки „триконхоса“) – уписаног крста. Уз овакву 

основу додате су певничке апсиде, са јужне и северне стране, по 

узору на светогорске манастире, што заједно са олтарским даје 

основни облик тролиста. Певничке апсиде могу бити споља 

петостране или полукружне. Цркве овог стила имале су једну или 

пет купола, а понекад и припрату (улазни део) на којој је такође 

била купола. 

Посебна карактеристика ових цркава свакако је био њихов 

спољни изглед. По 

својој спољашњој об-

ради користе сиво 

или жућкасто камење 

или црвене опеке. Ово камење и ове опеке увек су 

тако уграђивани да формирају орнаменталне 

шаре. Декоративност се такође огледа у обиљу 

украса у облику розета (стилизоване руже – 

кружни вајарски украси) или рељефа који 

покривају оквире портала, прозора и лукова. 

Дакле, разнобојност (полихромија) је једно од 

главних средстава овог стила. Иначе, моравски 
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стил је аутентично српски, за разлику од рашког и вардарског стила који су се формирали директно под утицајем 

романике и византијске уметности. С обзиром на историјске околности у којима настаје, за моравски стил је 

карактеристична и фортификациона архитектура. 

 Када је реч о зидном сликарству у унутрашњости цркава моравског стила, треба уопштено напоменути да је 

целокупна унутрашњост код свих наших средњовековних цркава била потпуно покривена зидним живописом. 

Моравски стил се једино разликује по већој живописности, како у стилу, тако и у композицији. 

Најпознатије цркве моравске школе су: Раваница, Лазарица, Манасија, Каленић, Љубостиња, Наупара, 

Нова Павлица, Враћевшница. 

  

Раваница Манасија Лазарица 

Каленић Наупара Љубостиња 



Историјске прилике 
 

анастир Ресава данас познатији као Манасија задужбина је деспота Стефана Лазаревића, сина кнеза Лазара 

и кнегиње Милице. Градњом манастира Стефан је хтео да, у традицији задужбинарства Немањића и свог 

оца, себи подигне гробну цркву – маузолеј, у коме ће бити сахрањен.  

 Изградњи су претходиле компликоване политичке и економске 

прилике. Србији је, након Косовске битке, стално претила опасност од 

најезде Турака са југа, а истовремено је била изложена притисцима 

Угарске са севера. Кнегиња Милица је улагала много труда и умештва 

да очува државу. Када јој је син постао пунолетан, препустила му је 

српски престо, а она се повукла у манастир, одакле се трудила да му 

помаже у владвини. 

 Млади кнез Сте-

фан је имао проблема и 

са унутрашњим прили-

кама у земљи, раздираној 

сукобима властеле. Такође је настојао да и економски ојача земљу. 

Будући султанов вазал, учествовао је и у турским ратовима. После 

чувене битке код Ангоре (1402) и султановог пораза у сукобу са 

Монголима, Стефан је видео могућност да Србију ослободи турског 

притиска. Враћајући се у Србију, посетио је Цариград где га је цар 

Манојло II Палеолог срдачно примио и обдарио титулом деспота, 

чиме је потврђено да Византија одобрава самосталну политику 

Србије. Али за дубљу промену односа према Турцима био је потребан 

јачи савезник, па се деспот Стефан окреће Угарима, те почетком 1404. успоставља са њима вазални однос што је 

значило да је Србија могла да, у случају опасности, очекује војну помоћ од Угарске. Уз ове повластице је добила 

Београд и Мачву. Оснажен однос му је омогућио да среди односе са новим слутаном Сулејманом, да колико-

М 
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толико среди унутрашње прилике и обнови трговачке везе са Дубровником. Захваљујући оваквим околностима 

могао је да приступи изградњи своје задужбине.  

  



Географски положај манастира 
 

анастир Ресава, познат још и под именом Манасија (најстарији помен овог 

имена датира из 1736. године), подигнут је у близини данашњег Деспотовца, 

у долини реке Ресаве, на надморској висини од 222 метра. Хидролошку основу 

овог подручја чини река Ресава и њена клисура. Манастирски комплекс је са свих 

страна затворен планинским венцима. На северу се налазе стрме стране планине 

Маћије, а на источној и јужној страни простиру се обронци планине Велики 

пасторак. Нешто отворенија је западна стра-

на, на којој тече река Ресава. 

Константин Филозоф је овако сведочио 

о трагању деспота Стефана за погодним 

местом за грађење цркве: 

„...обилазише горе и поља и пустиње тражећи где би могао подићи жељену 

обитељ, стан за ћутање. Нашавши најприкладније и најбоље (место) где је 

требало бити дом (црква), помоливши се приступи делу, и положи основ у 

име Свете Тројице, сведржавнога божанства (...) сврши се и украси се дом 

(црква) и град около, изванредни станови за општежиће.“ 

  

М 

Град Деспотовац 

Положај Манасије 
Кањон реке Ресаве 

Деспот Стефан Лазаревић 



Историја манастира Манасија 
 

о сведочењу Константина Филозофа, градња манастира је почела 1407. године. Зидање је трајало више од 

десет година. Манастирско двориште је било ограђено бедемима и кулама. Унутар дворишта је изграђен 

Храм Свете Тројице, трпезарија и зграде са монашким 

келијама. Вероватно да је ту била и деспотова резиденција. 

Летописци сведоче да је манастир Ресава сазидан 1418. и да се 

тада „уселише у нову лавру Ресаву, Свете тројице“. Освећење 

цркве је обављено одмах о празнику Светог Духа. Деспот 

Стефан је тада у цркви уселио многе угледне  монахе, чиме је 

вероватно желео да његова задужбина постане значајно 

културно и духовно средиште. Управо захваљујући њему у 

манастиру се развио значајан пре-

писивачки и преводилачки рад, као и 

књижевно стваралаштво, уз спро-

вођење правописне реформе.  

 Године 1427, код села Црквина, у лову, изненада је умро деспот Стефан. Његов 

биограф бележи да људи „узевши ношаху га ка гробници коју сазда у Ресави”. Међутим, 

место деспотове сахране представљало је 

велику дилему. Споменик са записом о 

смрти деспота Стефана постављен је исте 

године када је и умро у порти Цркве Светог 

пророка Илије у засеоку Црквина, дела села 

Марковца.  

 Године 1439, цар Мурат осваја и Смеде-

рево. Под турску власт тада пада манастир 

Манасија. То је било његово прво страдање.  

  

П 

Ресавска школа 

Споменик 

деспоту Стефану 

у порти Цркве 

Светог пророка 

Илије 

Пад Смедерева 1439. 



Сегедински мир, потписан 15. августа 1444, између Српске деспотовине и Османског царства, након Друге 

војне, омогућио је Србији да изађе из рата против Турка. Цар Мурат је, поред тога, вратио земљу Ђурђу 

Бранковићу и повукао своју војску.  

 Следеће веће страдање Манасије захватило је, по сведочењу летописаца, 1456. године. Услед великог 

пожара, данас се не зна тачно шта је страдало. Претпоставља се да је то била трпезарија, а можда и неки други 

значајни архитектонски објекти. Исте године умире Ђурађ Бранковић. Већ следеће године раздор око наследства 

Ђурађа Бранковића омогућио је Турцима да поново заузму Ресаву. А већ 1459. деспотовина је дефинитивно пала 

под турску власт. Један попис из 1468. године доста открива о стању манастира у том периоду. У њему се наводи да 

Ресава, поред диздара, броји и седамдесеторо људи. То указује на чињеницу да је тада манастир био Турцима 

значајно стратешко и одбрамбено упориште. Наведена посада Ресаве бројила је и 14 клесара и зидара, те се може 

закључити да је манастирско здање било оштећено, али Турцима ипак битно за одбрану, чим су били решени да 

га брзо обнове. Осим тога, у попису се помињу и два калуђера која су имала обавезу да служе у манастиру, што 

говори да манастир ипак није опустео. 

 Последњи подаци о манастиру датирају из 1515. 

године. Померањем границе ка северу, Манасија као 

стратешко упориште за Турке губи значај, па о њој нема 

значајнијих вести готово два века доцније.  

 Захваљујући Пожаревачком миру, 1718. године, 

Ресава потпада под аустријску власт. Аустријска војска 

држала је у припрати барут који је експлодирао и разнео 

целу припрату. Ктиторством Јована и Јанићија Коста-

диновића припрата нова је саграђена и освећена 1735. 

године. Манастир је убрзо поново страдао. Године 1804. био 

је разорен и пуст, када је његов игуман био Јоаникије. Он је 

уз помоћ обор кнеза Милије Здравковића почео обнову 

цркве коју је 1806. прекрио ћерамидом. Године 1832. 

посетио је кнез Милош, а потом и кнез Александар. Уз 
Манасија из 1875. године 



материјалну помоћ Кнежевине Србије цео манастир је био обновљен, а црква прекривена лимом. Ови први 

конзерваторски радови су завршени 18. 2. 1845. 

 Године 1927. Српска православна црква је канонизовала деспота Стефана  

Лазаревића као Свети Стефан, деспот српски, што је манастирска слава која се 

прославља сваког 1. августа. Од почетка 20. века на манастиру 

се није ништа радило. Манастирско здање полако се 

урушавало, а постојеће зграде су одржаване за вероватно мали 

број монаха који је живео ту. Зато је ове године наређено да се 

горњи делови кула поруше, а зидови поравнају и залију 

бетоном, како би се наводно осигурали. Тако су неповратно 

уништени њихови остаци за њихову будућу обнову. Године 

1932. у порти је саграђен спратни конак. Од 1954. године 

Манасија постаје женски манастир. Савремени конак је 

саграђен 1977. године због потреба сестринства манастира које 

је било бројно. Још један конак, овога пута за госте, изграђен је 

1985. са библиотеком и свечаном трпезаријом. Приликом археолошких истраживања 

2006. откривена је ктиторска гробница у наосу Цркве Свете Тројице. Откривени су и 

земни остаци деспота Стефана Лазаревића, чија је аутентичност откривена ДНК анализом.  

  

Гробница деспота 

Стефана  



Архитектура манастира Манасија 
 

а архитектонско решење Манасије у великој мери утицале су историјске прилике које су владале у то време. 

У ратним и несигурним временима највише се размишљало о одбрани и заштити тако да је цео манастирски 

комплекс био опасан великим одбрамбеним зидовима са 11 кула од којих је главна била донжон кула звана 

Деспотова кула. Свакако, главни објекат манастирског комплекса је била црква посвећена Светој Тројици, грађена 

у моравском стилу. Објекат који се у овом комплексу посебно истиче, поред цркве, јесте и трпезарија, која поред 

архитектонских вредности има и културно-историјски значај, јер је у њој била смештена ресавска школа. 

  

Манастирски комплекс 

Специфичност Манасије свакако је утврђење које 

прирпада врхунским оства-

рењима српског позног 

средњег  века. Манастир 

окружује 11 кула које су 

повезане зидовима како би 

браниоци могли да се по 

њима крећу. Од њих од-

ступа само Деспотова кула 

у коју не може да се уђе са 

бедема. Куле су биле исто-

ветно грађене, при томе две 

се само разликују по 

неправилној шестоугаоној 

основи, за разлику од осталих кула које имају издужену четвороугаону 

основу. Свака кула је имала приземље и шест спратова. Са четвртог спрата се излазило на бедем. Свака кула је, 

такође, имала истурене машикуле. Све укупно бедем је бројао 104 машикула. Куле, прекривене иначе лимом, 

нису биле предвиђене за становање и смештај људи, већ су искључиво служиле за одбрану од непријатеља.  

Н 

Поглед на утврђење изван манастира 
Поглед на утврђење манастирског 

комплекса 



Главна, донжон кула се разликовала од осталих. Била је квадратне 

основе, висине 14,5 метара. Имала је пет спратова са укупном површином од 

360 m2.  

Поред овог одбрамбеног зида са кулама, на два метра испред, око 

читавог комплекса сазидан је још један одбрамбени зид. Одбрамбени зидови 

су били високи око 12 метара, дебљине 3,2 метра. Око самог утврђења налазио 

се ров, широк 17 метара. Сматра се да је преко рова прелазио дрвени мост 

који је водио до прве капије у спољном зиду, а затим и до друге у 

унутрашњем, одакле се улазило у двориште комплекса.  

 

Манастир 

Црква која се 

налази у манастир-

ском насељу, посвеће-

на Светој Тројици, 

припада моравском 

стилу и једно је од 

најзначајнијих архитек-

тонских здања поме-

нутог стила. У њој се 

могу препознати нај-

важније одлике маузо-

леја Немањића и кнеза 

Лазара, али пре свега 

Раванице. Петокупол-

на црква има триконхалну (конха – 

полукружна избочина на грађевини; удубљене надсвођено куполом) основу комбиновану са развијеним уписаним 

крстом. Састоји се од два одвојена дела – од наоса на истоку и прирпате на западу. Основа наоса је правоугаона. На 

Унутрашњост Деспотове куле 

Основа цркве 
Наос 



његовој источној страни налази се троделни олтарски простор са једном средишњом и две бочне апсиде. 

Средишња апсида је изнутра полукружна, а споља петострана, управо као и певничке апсиде које се налазе на 

северном и јужном зиду наоса. Бочне апсиде су изнутра полукружне, докле су споља тростране. Горња сводна 

конструкција наоса је ослоњена на четири стуба. У средини наоса налази се купола. 

Спољашност је озидана прецизно исеченим блоковима пешчара, чија дужина понекад  

прелази и метар. Наос има четири врата, двоја у западном делу, а по једна у 

певничким апсидама.  У угловима наоса налазе се и четири мале куполе. Смарта се да 

су изведене из декоративних разлога. Тамбури су им споља осмострани а изнутра 

кружни.  

 Западно од наоса налази се припрата. Квадратног је облика и ширине наоса. 

Првобитна сводна конструкција изгледала је исто као данас. И припрата има облик 

уписаног крста са куполом коју носе четири стуба. Покривена је високим двосливним 

кровом. У припрати је делимично сачуван и камени под од белог мермера, зелене 

серпетинске берче и црвеног кречњака. Данашњи изглед прирпата је добила у 18. и 19. 

веку. Током обнове, 1735. године, била је прекривена ћерамидом, али због лошег 

стања, током друге обнове, 1844/45. године, ћерамида је замењена лимом.  

  

Трпезарија 

После цркве, трпезарије су биле најмонументалнија здања. 

Манастирска трпезарија се налази у јужном делу манастирског 

комплекса. Изграђена је као слободностојећи објекат издужене 

правоугаоне основе. Данас је сачувана само у остацима. Била је 

изузетно велики објекат, дугачак 32 и широк 16,8 метара, са 

капацитетом између 250 и 300 особа. Она је највећа средњовековна 

трпезарија у Србији. Имала је две етаже – приземље и спрат. 

Приземље је било предвиђено за смештај хране, а спрат за 

обедовање. Зидана је истоветно као и куле и бедеми. Зидови су 

грађени ломљеним и крупним каменом, у кречном камену, док је 

Камени под у 

припрати 

Остаци манастирске трпезарије 



међуспратна конструкција била дрвена. Не зна се од ког је материјала био кров, али се претпоставља да је за 

његову градњу било употребљено олово. Како ни унутрашњи зидови нису до данас очувани, претпоставља се да су 

били омлатерисани и осликани.  

 

Остали објекти манастирског комплекса 

Поред цркве и трпезарије у манастирском насељу постојале су и друге грађевине неопходне за живот 

монашке заједнице. Ти објекти, како је то било углавном уобичајно при грађењу оваквих утврђења, стајали су 

приљубљени уз масивне зидове утврђења и садржали су монашке келије, оставе, радионице, а вероватно и 

странопријемнице и болницу, дакле све оно што је било потребно за живот. Били су грађени од лаког материјала 

те не чуди што су током времена нестали. Међутим, о њиховом постојању сведоче ниски трагови на бедемима.  

 

  



Живопис манастира Манасија 
 

иограф деспота Стефана Константин Филозоф пружа нам највише информација о изградњи и украшавању 

Ресаве, па каже да је деспот Стефан још као дечак, гледајући подизање једне цркве свога оца кнеза Лазара, 

изрекао – „Ја ћу подићи веће и лепше здaње.“ Константин даље говори како је деспот, градећи Ресаву, успео да 

окупи „многочасне највештије раднике и најискусније живописце“... Када је манастир завршен, деспот га је одмах 

уселио најученијим људима свога доба – књижевницима, преводиоцима и преписивачима, а вероватно и 

минијатуристима да раде на реформи писмености и богаћењу српске културе. Нажалост, много тога је из 

Манасије нестало. Нема више ни икона украшених златом, ни богатих црквених сасуда, ни књига које су 

преписиване. Али оно што интересује научнике јесте који су то зографи успели да створе најлепшу зидну црквену 

декорацију из последњих година српске 

самосталности. Тек пошто је извршена анализа 

њиховог сликарства закључено је да светитељи и 

композиције у Манасији, по начину сликања, 

подсећају на сцене и ликове са фресака из Солуна и 

Свете Горе из друге половине 14. века. Поклапања 

су толика да не може бити сумње да су ресавски 

сликари потекли у солунским уметничким радио-

ницама, или су били посредно под утицајем 

солунских мајстора. 

 Појединачне фигуре пророка, ратника, 

архијереја, мученика и монаха су врло бројне. Међу 

њима се истиче и ктиторски портрет на коме деспот 

Стефан, у свечаној одори, подноси сликани модел 

свог храма Светој Тројици представљеној у виду три 

анђела који седе. Док се ктитор молитвено обраћа 

патрону храма (а његове речи су исписане на свитку 

који држи у рукама) са неба га крунише Исус, а анђели му додају мач и копље.  

Б 

Ктиторски портрет деспота Стефана 



 Сликари су светитеље успели да одену у најбогатију одећу и да их ставе у најгосподственији амбијент. 

Владари су скоро редовно представљани у тешким пурпурним хаљинама прошивеним златним орнаменталним 

тракама са златним крунама на главама. Властела је у азурној или црвеној одећи протканој златом са високим 

калпацима, шивеним од најскупоценијих тканина. Слуге 

у кићеним шареним оделима, а дворкиње у елегантним 

хаљинама. Ратници, насликани у певничким апсидама су 

у кратким златотканим туникама, шареним панцирима и 

оклопима са златним апликацијама. Њихово оружје и 

штитови исковани су од скупоценог метала и украшени 

златом. Многи од њих 

вешто турнирски бара-

тају тим оружјем, а неки 

од њих су готово у 

играчким позама.  У Ма-

насији постоји пуно 

илустрација гозби. И ту 

је такође приказивана 

раскош. Трпезе су све 

златне и прекривене сребрним и златним посуђем и прибором за јело, а на њима 

су најфинија јела. Седишта око стола су или златна или златом орнаментисана, а 

све је смештено усликовит простор, декоративно сликане архитектуре. Све је 

пребогато и сликовито. Фигуре се крећу достојанственим кораком, а када седе, 

заузимају положаје тела који одговарају њиховом високом достојанству. Живот 

ресавских светитеља је церемонијалан и свечан. Можда нигде толико као у Ресави 

сликарство није успело да пренесе необични далеки свет средњег века, свакодневицу високог друштва, тренутак 

њиховог забављања, и начин лагодног живота. Ни на подручју византијског сликарства паралелних примера нема. 

Господствена елеганција, оријентална шароликост, декоративност, и детаља и целине уопште, издвајају ресавско 

сликарство и дају му посебно место у историји позне византијске уметности. Приметна је и тенденција сликара да 

Свети ратници Арета, Нестор и Никита 

Илустрација гозбе 



религиозну сцену саображавају савременом моменту и животу. И обичном човеку тога доба који би ушао у 

Манасију мора да би се поглед зауставио на тим необичним религиозним сценама у којима су учесници били 

његови савременици. Те композиције добиле су облик једне посебне врсте жанр-сцена, којима би највише 

одговарао назив свечаног жанра, јер има много позоришних ефеката и празничног расположења. Теолошки 

смисао сигурно да је био дубок, јер се поука Христова више не изражава кроз слике у којима су светитељи 

костимирани на антички начин, далек средњовековном човеку, него се поука саопштава непосредно примењена 

на савремено друштво. Раније су само делимично појединости из живота уношене у религиозну тематику, а сада 

се религиозна тематика уноси у савремени живот. Тако се променила природа црквене илустрације. Тај систем 

има великих сродности  са истодобним ренесансним сликарством Италије. Али док је у Италији он доживео пуни 

процват, у Византији и Србији је прекинут доласком Турака. И овако усамљен, а заступљен само кроз један део 

фресака Ресаве, он представља значајну појаву, својеврсно достигнуће, због које Ресава  заузима значајно место у 

историји источно-хришћанске уметности.  

 Читава структура ресавске композиције почива на правилима византијског сликарства. Простор је 

дефинисан углавном архитектонским кулисама, скраћеним по систему тзв. инверзне или обрнуте перспективе. 

Ликови су обично компоновани око једног централног троугаоног мотива, са наглашеном вертикалом по средини 

сцене. Посебну пажњу изазива честа употреба тзв. просторно-временске конструкције, где се више временски 

одвојених догађаја, вештим аранжманима фигура и помоћу сликане архитеткуре или пејзажа, излаже у оквиру 

једне слике. Обичај је познат још од античког сликарства, примењиван је и у византијском, с тим што му је у 

Ресави дато много места, тако да он у поступку ресавских сликара представља један од превасходних начина 

компоновања. 

 Такође, стиче се утисак да је боји дат примат у декорацији, јер је она била носилац приказа шареног и 

раскошног света ресавских фресака и најважније средство живописаца ове радионице.  

 Иако ресавска декорација делује јединствено по ликовној концепцији и стиче се утисак да њоме влада 

јединствени дух, ипак се може разазнати према идивидуалним рукописима да су на њој радили неколики сликари 

различитих уметничких умешности. Заједничка тежња им јесте била да уравнотеже свој стил, али ипак се виде 

сегменти различитих уметничких вредности. Отуд у фрескосликарству Манасије има дела која улазе у антологију 

европске средњовековне ументости, али има и таквих која готово и да нису вредна помена. И сами сликари као да 

су знали своје вредности, па су оне слабије скрили у мање видљиве кутове храма, а најбољима су дате репре-



зентативне површине за сликање. Ако би слабији много изгрешили, тада би на сцену ступали најбољи да поправе 

њихове грешке, као што се то десило на Успењу, где су највештији преко већ обрађеног слоја прабацивали нови 

слој малтера и на њему поново сликали.  

 Површине ресавских зидова обухватају 2000 квадратних метара. Поступак приликом сликања је био 

необично спор, јер су мајстори морали приликом поступка много времна да проводе на позлаћивању и 

орнаментисању детаља. 

  



Галерија слика манастира Манасија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црква Свете Тројице са Деспотовом 

кулом у позадини 
Манастир Манасија 

 из 1875. године 
Утврђење Манасије – поглед са 

спољашње стране 

Утврђење Манасије – поглед са 

унутрашње стране 
Остаци велепног здања Трпезарије Поглед на манастирску Трпезарију 

 из друге перспективе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манастирски конак Звона на Манасији Манасија сликана из перспективе 

дрона 

Макета Деспотове куле 

Мозаик Свете Тројице –  

улаз у манастир 

Улаз са бочне стране 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрата Манасије 

Олтарски простор 

Мермени под припрате 

Сцена фреске Недремано око Сцена Рука божија са душама 

праведних 

Фреска на једном од стубова 

манастира 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купола манастира 

Служба Агнецу, детаљ, 

олатрски део 

Свети ратници Меркурије и Теодор 

Тирон 

Пророк Соломон 

Пророк Давид 

Причешће апостола и служба Агнецу 



Каталог 
 

Монографске публикације о манастиру Манасија 
 

 
001 

НАУЧНИ скуп „Манастир Манасија и његово доба“ (1994) 

         Манастир Ресава : историја и уметност : научни скуп манастир Манасија и његово доба, 

Деспотовац, 21-22.8.1994 / Дани српског духовног преображења, II ; приредио Војислав Ј. Ђурић ; 

редакција Павле Ивић... [и др.] ; главни уредник Мирослав Пантић. - Деспотовац : Народна 

библиотека``Ресавска школа``, 1995. - 238 стр. : илустр. ; 24 cm 

726.7(082) 

НИБИС ИД : 31492 

II 27877 

 

 

 

 

002 

НИКОЛИЋ, Радомир 

         Раваница и Манасија / Радомир Николић. - Београд : Туристички савез Србије, 1960. - 16 стр. ; 

24 cm 

 

726.7(497.11) 

НИБИС ИД : 121328 

II 17595 

 

 

 

 



 

 

003        

        РЕСАВА : (Манасија) / Војислав Ј. Ђурић ; [фотографије Душан Тасић]. - 2. изд. - Београд : 

Југославија, 1966 (Београд : Београдски графички завод ). - XIII, 48 стр., [1] пресавијен лист ; 17 cm. 

- (Уметнички споменици у Југославији)  

 

726.7(497.11Ресава)(084.12) 

НИБИС ИД : 76137 

II 32569 

 

 

 

  



Саставни делови о Манасији у монографским публикацијама 
 

 

004 

ДЕРОКО, Александар 

       [Ресава или Масија] / Александар Дероко 

 

У: Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији / А. Дероко. - 2. изд.. - 

Београд : Научна књига, 1962, стр. 201-202. 

72(497.11)``11/16``(075.8) 

НИБИС ИД : 80952  

IV 90 

 

005 

ЕРАКОВИЋ, Драгиша 

        Манасија : Храм Свете Тројице : Деспотовац : 15. век / Драгиша Ераковић 

  

У: Азбучник православних манастира на тлу Србије / Драгиша Ераковић. - Ниш : Медивест КТ, 

2014, стр. 189-191. 

ISBN 978-86-88415-51-4(брош.) 

271.22(497.11)-523.6-9(031) 

726.71(497.11)(031) 

НИБИС ИД : 129949 

II 39768 

 

 

006 

ЈЕВРЕМОВИЋ, Драгољуб М. 

       Манасија / Драгољуб М. Јевремовић  

 

У:  Српски манастири и поетска реч / [приредили] Стеван Радовановић, Душан Батиница. - Земун : 

Библиотека ``Јован Поповић``, 1990, стр. 183. 

 



821.163.41-1(082) 

НИБИС ИД : 89480 

II 24392 

 

007 

КОМЛУШКИ, Душан В. 

         Манастир Манасија : Ресава / Душан В. Комлушки  

 

 У: Средњовековни манастири и цркве у Србији / Душан В. Комлушки. - Београд : Службени 

гласник, 2003, стр. 102-106. 

726.7(497.11)``04/14`` 

271.222(497.11)-523.4/.6 

НИБИС ИД : 80143 

III 1740 

 

 

008 

ЛАЛИЋ, Иван Л. 

         Ресава / Иван В. Лалић  

 

У:  Српски манастири и поетска реч / [приредили] Стеван Радовановић, Душан Батиница. - Земун : 

Библиотека ``Јован Поповић``, 1990, стр. 182. 

 

821.163.41-1(082) 

НИБИС ИД : 89480 

II 24392 

 

 

009 

МАНАСИЈА  

 

U: Velika opšta ilustrovana enciklopedija Larousse . [Tom 3, (K-M)] : [enciklopedija u 5 tomova] / 

[urednik Vojin V. Ančić]. - Dopunjeno srpsko izd. - Beograd : Mono i Manjana, 2010,  str. 1639. 



ISBN 978-86-7804-318-5(karton) 

0/9(031) 

НИБИС ИД : 118049 

RZ 6 

 

 

010 

МАНАСИЈА 

 

U: Enciklopedija leksikografskog zavoda . 4 , Jugoslavija - Majkov / [urednici Marko Kostrenčić, Miljenko 

Protega]. - Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1959, str. 214. 

030.1 

НИБИС ИД : 52917 

RZ 37 

RZD 191 

RZD 192 

 

 

 

 

011 

МАНАСИЈА            

 

У: Енциклопедија православља . Књ. 2 , И-О / [главни уредник Димитрије М. Калезић ; израда мапа 

Љубиша Гвоић ; цртежи Гордана Толић]. - Београд : Савремена администрација, 2002, стр. 1159-

1161. 

281.9(031) 

22/28(031) 

НИБИС ИД : 70755 

RZ 54 

 

 

 



 

012 

МАНАСИЈА  

У: Мала енциклопедија Просвета . 2 , К-П : општа енциклопедија / [редакциони одбор Ото Бихаљи-

Мерин... [и др. ] ; цртежи и улустрације Петар Бибић... и др.]. - 3. изд.. - Београд : Просвета, 1978, 

стр. 475. 

0/9(031) 

НИБИС ИД : 1163 

RZ 78 

 

 

 

013 

МАНАСИЈА 

 

У: Нова енциклопедија у боји . 2, Л-Ш / [уредништво Татомир Анђелић.. и др.]. - Београд : "Вук 

Караџић" ; Париз : Librairie Larousse, 1978, стр. 1087. 

0/9(031) 

НИБИС ИД : 35225 

RZ 108 

 

 

 

 

014 

МАНАСИЈА (Ресава)  

 

U: Enciklopedija Jugoslavije . Knj. 6 , Maklj-Put / [saradnici Andrej Andrejević ... et al.]. - Zagreb : 

Jugoslovenski leksikografski zavod, 1965, str. 6-7. 

0/9(497.1)(031) 

НИБИС ИД : 22866  

RZ 31 

RZD 147 



RZD 146 

 

015 

МАНАСИЈА (Ресава)  

 

У: / саставио и уредио Јован Јанићијевић ; [аутори текстова Бранко Вујови.. и др. ; аутор 

фотографија Марлис Вујовић]. - Београд ; Нови Сад ; Сремски Карловци ; Ниш : ИДЕА : Војска : 

Добротвор : Православна реч : Каирос : Градина, 1996, стр. 321-323. 

ISBN 86-7547-039-8 

930.85(497.11)(082) 

НИБИС ИД : 29163  

II 28513 

II 32263 

 

016 

МАНАСИЈА (Ресава)  

 

У:  Српски манастири и поетска реч / [приредили] Стеван Радовановић, Душан Батиница. - Земун : 

Библиотека ``Јован Поповић``, 1990, стр. 177. 

821.163.41-1(082) 

НИБИС ИД : 89480 

II 24392 

 

 

 

017 

МАНАСИЈА (Ресава)  

 

U: Enciklopedija likovnih umjetnosti . Sv. 3 , Inj-Portl / [suradnici Alfred Albini.. et al.]. - Zagreb : 

Leksikografski zavod, 1964, str. 392.  

72/76(031) 

НИБИС ИД : 22885 

RZ 42 



RZD 134 

RZD 135 

 

018 

МАНАСИЈА/Ресава 

 

У: Енциклопедија српског народа / [главни и одговорни уредник Радош Љушић ; аутори карата Ана 

Милановић ... и др.]. - 1.изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2008, стр. 611-612. 

 

ISBN 978-86-17-15732-4(картон) 

0/9(031) 

НИБИС ИД : 107351 

RZ 61 

 

 

019 

МАНАСИЈА, Ресава  

 

U: Popularna enciklopedija / [Redakciono-recenzentski odbor Grličkov Aleksandar...[et al.]]. - Beograd : 

BIGZ, 1976, str. 675. 

0/9(031) 

НИБИС ИД : 38556  

RZ 128 

 

 

020 

МАНАСИЈА (Ресава) 

 

У: Србија између истока и запада / Текст Јован Јанићијевић ; Фотографије Марлис Вујовић. - 

Београд : ИП``Београд`` ДД, 1994, стр. 24. 

72/75(497.11) 

НИБИС ИД : 79979 

III 1210 



021 

МАНАСТИР Манасија  

 

U: Jugoslavija . Knj. 2 : turistička enciklopedija / glavni urednik Ljubica D. Trajković ; saradnici Marijan 

Brecelj.. [et al.]. - Beograd : Turistička štampa, 1958, str. 244-245. 

Bibliografija publikacija i članaka objavljenih od 1947 do 1958 godine: str. 515-528. - Bibliografija: str. 

529-538. - Registar. 

338.48(497.1)(031) 

НИБИС ИД : 25778 

RZ 75 

 

 

022 

МАНАСТИР Ресава 

  

У: Културно благо Србије у 1.000 слика : [више од 500.000 година материјалне културе на тлу 

данашње Србије] / [уредник Станка Јанковић Пивљанин]. - 1. изд. - Београд : Вулкан издаваштво, 

2017, стр. 204. 

ISBN 978-86-10-01872-1(картон) 

930.85(497.11) 

НИБИС ИД : 58363 

III 2571 

 

 

023 

МАНАСТИР Манасија : Храм посвећен празнику Педесетице – Духовима (педесети дан по 

Васкрсу)  

 

У: Манастири Српске православне цркве : водич / [приређивачи Јован Милановић, Љубомир 

Михајловић ; фотографије Слободан Миловановић]. - Београд : 

Српска православна црква, Патријаршијски управни одбор : Службени гласник, 2015, стр. 71-72. 

ISBN 978-86-89479-03-4(брош.) 

271.222(497.11)-523.4(100)(036) 



726.71(=163.41)(100)(036) 

НИБИС ИД : 20877  

II 40251 

 

024 

МАРКОВИЋ, Василије 

         Манастири и монаштво за кнегиње Милице и деспота Стевана (1389-1427) / Василије 

Марковић  

     

У: Православно монаштво и манастири у средњовековној Србији / Василије Марковић. - 2. 

преснимљено изд. - Горњи Милановац : Лио, 2002, 138-139. 

ISBN 86-83697-01-0 

726.71(497.1)``04/14`` 

271(497.11)``04/14`` 

281.961(091) 

949.711``04/14`` 

НИБИС ИД : 67347 

                                           II 32424 

 

 

 

 

025 

МЕДАКОВИЋ, Дејан 

        Манасија / Дејан Медаковић 

 

У:  Српски манастири и поетска реч / [приредили] Стеван Радовановић, Душан Батиница. - Земун : 

Библиотека ``Јован Поповић``, 1990, стр. 181. 

821.163.41-1(082) 

НИБИС ИД : 89480 

II 24392 

 

 



026 

МИЛЕУСНИЋ, Слободан 

         Манасија (Ресава) : манастир посвећен Светој Тројици / Слободан Милеуснић 

 

 У: Средњовековни манастири Србије = The medieval monasteries of Serbia / Слободан Милеуснић ; 

[превод на енглески језик Ангелина Чанковић-Поповић, Бранислав Поповић ; цртежи Бранислав 

Живковић]. - Нови Сад : Прометеј : Православна реч, 1995, 120-127. 

726.7(497.11)``12/16`` 

75.046.7(497.11) (084.11) 

НИБИС ИД : 90224 

III 1211 

 

027 

МИЛЕУСНИЋ, Слободан 

         Манасија (Ресава) : Света Тројица : Адреса: Деспотовац : Манастир: женски : Веза: Ћуприја : 

Стање: Активан / Слободан Милеуснић 247-253. 

 

У: Водич кроз манастире у Србији / Слободан Милеуснић. - Београд : СКЗ : Партенон, 1995, 247-

253. 

ISBN 86-379-0526-9 

726.7(497.11)(036) 

НИБИС ИД : 32924 

II 26539 

II 26540 

II 27910 

 

 

028 

МИЛЕУСНИЋ, Слободан 

         Манасија : Ресава : Света Тројица / Слободан Милеуснић  

 

У: Манастири Србије = Monasteries of Serbia . Књ. 2 = Book 2, Кру-Ш = Kru-Š : велика илустрована 

енциклопедија = large illustrated encyclopedia / Слободан Милеуснић = Slobodan Mileusnić ; [превод 



на енглески Елис Копл-Тошић = translation into English Alice Copple-Tošić ; лепотом књиге бавио се Боле Милорадовић = 

visual excellence of the book Bole Miloradović ; превод потписа илустрација Марица Милеуснић = translator of illustrations 

Marica Mileusnić ; азбучник саставила Славица Коледин = the alphabet composed by Slavica Koledin]. - Нови Сад = Novi Sad : 

Православна реч = Pravoslavna reč, 2002, 578-583. 

ISBN 86-83903-02-8 (картон са омотом у заштитној кутији). - ISBN 86-83903-00-1 (за издавачку целину) 

726.7(497.11)(031.025.2)  

271.222(497.11)-523.6(031.025.2) 

НИБИС ИД : 69221  

III 1670 

III 1671 

 

029 

МИЛЕУСНИЋ, Слободан 

         Манасија (Ресава) : Света Тројица  / Слободан Милеуснић 

 

У: Српски манастири : од Хиландара до Либертвила / Слободан Милеуснић ; [фотографије 

Славомир Матејић]. - Београд : Српска књижевна задруга, 2004, стр. 149-155. 

726.7(497.11) 

271.222-523.6(497.11)(100) 

НИБИС ИД : 6119 

II 33789 

II 37913 

 

030 

ОГЊЕВИЋ, Тамара 

          Божански дом ратника и песника : манастир Манасија / Тамара Огњевић  

 

У: Благо Србије : културно-историјска баштина / Тамара Огњевић ; [фотографије Драган Боснић]. - 

1. изд. - Београд : Младинска књига, 2012, стр. 202-207. 

ISBN 978-86-7928-340-5(картон) 

930.85(497.11) 

72/75(497.11) 



929(497.11) 

НИБИС ИД : 66231 

III 2297 

 

031 

ПАВЛОВИЋ, Надежда Д. 

         Zidanje Resave/ Nadežda D. Pavlović 

 

U: Despot Stefan Lazarević / Nadežda D. Pavlović. - Subotica ; Beograd : ``Minerva``, 1968, str. 141-148. 

94(497.1) 

94(497.11) 

НИБИС ИД : 64433  

II 16265 

 

 

 

 

 

 

032 

ПЕТКОВИЋ, Владимир Р. 

         Ресава / Владимир Р. Петковић  

      

У: Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа / Владимир Р. Петковић. - Београд : 

Научна књига, 1950, стр. 282-285.  

75.046.3(=163.41) 

726(=163.41) 

НИБИС ИД : 131947  

II 17931/4 

II 8199 

 

 

 



033 

ПЕТКОВИЋ, Сретен 

         Ресава / Сретен Петковић   

 

У: Културна баштина Србије = The Cultural Heritage of Serbia / Сретен Петковић ; превод на 

енглески Веселин Костић = translated into English by Veselin Kostić ; [фотографије = photographs 

Marlis Vujović, Dragan Bosnić]. - [1. изд.]. - Нови Сад : Православна реч, [2003], стр. 243-247. 

ISBN 86-83903-04-4 

72/76(497.11)(091) 

903/904(497.11) 

930.85(497.11) 

НИБИС ИД : 75742  

III 1764 

 

034 

ПОКРИШКИН, Петар Петрович 

        Манасија / Петар Пертович Покришкин  

 

У: Православна црквена архитектура од XII до XVIII века у Краљевини Србије / П. П. Покришкин ; 

превод Анђелија К. Поликарпова. - Београд : Art Press, 2014, 166-176. 

ISBN 978-86-85597-06-0(картон) 

726.54/.71(497.11)``11/17`` 

НИБИС ИД : 66528 

II 39509 

II 39510 

 

035 

ПОПА, Васко 

         Манасија / Васко Попа 

 

У:  Српски манастири и поетска реч / [приредили] Стеван Радовановић, Душан Батиница. - Земун : 

Библиотека ``Јован Поповић``, 1990, стр. 180. 



821.163.41-1(082) 

НИБИС ИД : 89480 

II 24392 

 

 

036 

ПОПОВИЋ, Даница 

          Ресава / Даница Поповић 

 

У: Српски владарски гроб у средњем веку / Даница Поповић ; [превод на енглески Јелена Ердељан]. 

- Београд : Институт за историју уметности Филозофског факултета, 1992, стр. 129-131. 

904:726.8``653``(497.11) 

904:726.8``653``(4) 

7.033.2(497.11) 

929.52Немањићи 

НИБИС ИД : 38269  

III 1147 

 

 

 

037 

РИСТИЋ, Владислав 

        Област Ресаве 184-188; Ресава [Манасија] / Владислав Ристић  

 

У: Моравска архитектура / Владислав Ристић. - Крушевац : Народни музеј, 1996, стр. 184-188; 1406-

1418. 

726(497.11)``13/14`` 

НИБИС ИД : 40393 

III 1516 

 

 

 

 



038 

СТАНИСАВЉЕВИЋ, Вукашин 

          Градња Ресаве / Вукашин Станисављевић  

 У: Деспот Стефан Лазаревић / Вукашин Станисављевић. - [1. изд.]. - Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 1993 [тј.] 1994, стр. 174-190. 

 

ISBN 86-17-02381-3 

929:321.61Стефан Лазаревић 

НИБИС ИД : 55747 

II 28296 

II 28297 

II 31877 
*Садржи: Планови и изградња; Ресавска школа; Освећење Ресаве. 

 

039 

СТАНКОВИЧ, Стеван 

 

У:  Жемчужины Сербии / [Стеван Станкович ; фотографии Драган Боснич ; перевод с сербского 

языка Тамара Узелац]. - Нови Сад : Православна реч, 2012, 234-239. 

ISBN 978-86-83903-57-3(кожа с омотом) 

908(497.11) 

НИБИС ИД : 137354 

R 1092 

 

 

040 

СТАНОЈЕВИЋ, Станоје 

         Манасија / Станоје Станојевић 

 

У: Народна енциклопедија . Књ. 2, И - М : српско - хрватско - словеначка / Станоје Станојевић. - 

[Фототипско изд.]. - Сремски Карловци : З. Стојановић ; Нови Сад : Будућност ; Београд : 

Војноиздавачки завод, 2000, стр. 660. 

0/9(031) 

 



НИБИС ИД : 57700  

RZ 104 

 

 

041 

СТЕВАНОВИЋ, Миладин 

         Подизање манастира Манасије и културне прилике у деспотовини / Миладин Стевановић  

 

  У: Деспот Стефан Лазаревић / Миладин Стевановић. - Београд : Књига-комерц, 2003, 158-163. 

ISBN 86-83583-53-8 

94(497.11)``11/14`` 

929:321.61Стефан Лазаревић 
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