
Стопама кнеза Лазара и средњовековних јунака: Обилазимо град Крушевац  

Овај средњовековни град подигао је славни кнез Лазар давне 1371. године 

као свој престони град од облог речног камена крушца, по коме је, према 

веровању, и добио име. Постао је привредно и културно средиште тадашње 

Србије, из којег се руководило и из кога су стизале иницијативе за 

организацију државе. Након Косовског боја овај град постаје престоница 

вазалне Србије којом је управљала удовица кнеза Лазара - Милица, а потом 

и њихов син, деспот Стефан. И дан - данас у Крушевцу бројне знаменитости 

симболизују период владавине кнеза Лазара, Косовску битку и њене 

учеснике који су на делу показали шта су то јунаштво и родољубље. 

Упознајемо вас са славним градом Крушевцем!

 

Црква Лазарица, извор: Туристичка организација града Крушевца 

Осим бројних културно - историјских знеменитости са акцентом на величанствене 

средњовековне манастире, овај крај карактеришу и природни предели који остављају без 

даха. Непосредно окружење Крушевца чине планински масиви Копаоника, Гоча и 

Жељина са запада, Великог и Малог Јастрепца са југа, северним делом доминирају 

Гледићке планине и Јухор, док се источно и североисточно налазе Мојсињске планине. 

Највеће водене токове овог краја чине Западна и Јужна Морава са Расином.  

Крушевац је и град глумаца, у њему су рођени великани српске кинематографије: 

Миодраг Петровић Чкаља, Властимир Ђуза Стојиљковић, Михајло Бата Паскаљевић, 



Ташко Начић, Радмила Савићевић и други. Ми вас упознајемо са шест знаменитости које 

никако не бисте требали да пропустите. 

Црква Лазарица - „бисер“ моравске архитектуре 

Према веровању, у овој богомољи која је подигнута 1375. или 1376. године, се 

причестила српска војска пре одласка у Косовски бој на Видовдан 1389. Сазидана 

је у славу деспота Стефана, прворођеног сина кнеза Лазара и наследника престола. 

Њен ктитор, кнез Лазар, посветио је цркву архиђакону Стефану, патрону династије 

Немањић. Лазарица припада групи престоних цркава јер је грађење ове богомоље 

непосредно везано за подизање Крушевца као престонице средњовековне Србије. 

Црква Лазарица сматра се „бисером“ моравске архитектуре, што не изненађује 

имајући у виду складне архитектонске облике, полохромију фасада и изванредну 

израду пластичних украса. Црква је изграђена као црквена палата повезана са 

Крушевачком тврђавом, главним градом кнеза Лазара.

 

Црква Лазарица, извор: Туристичка организација града Крушевца 

Лазарица је као изузетно остварење српске средњовековне архитектуре и националне 

градитељске баштине проглашена 1979. године спомеником културе од изузетног 

значаја, а заштиц́ена је од стране Републике Србије. 

Основа Лазарице је триконхалног облика, сажете варијанте уписаног крста, са три 

травеја, куполом изнад средњег простора и истовремено грађеном припратом која је 

првобитно имала бочне пролазе. Над припратом се издиже кула - звоник са катихуменом 

и капелом на спрату. Лазаричин зид је у основи византијски стил: зидана је 

наизменичним смењивањем хоризонталних редова камених тесаника од беловодског 



пешчара са по три реда опеке, повезане широким спојницама малтера. Примењен је и 

посебан поступак извлачења широких спојница малтера које излазе из равни зида. 

Њеној изразитој лепоти доприноси богата камена пластика: лукови, розете, венци, 

фантастичне представе из биљног и животињског света. Камени преплети око прозора и 

перфориране розете су свакако најефектнији декоративни елементи који, интегрисани у 

вешто замишљене и пропорционисане архитектонске облике, представљају изузетно 

складну целину.  

Изгледа да живопис изворно није ни постојао, а светињу је, по свему судећи, осликао 

зограф Андра Андрејевић са својом дружином тек у 18. веку, од 1737. до 1740. године, 

од чега су сачувани само фрагменти. Иконостас који датира из 1844. године и који је 

вероватно рад сликара Живка Павловића, очуван је у целости и конзервиран 1989. 

године, када су извршени и радови на заштити архитектуре. 

Манастир Наупаре са својим богато украшеним каменим розетама 

У питању је још једна средњовековна богомоља непроцењиве историјске и 

архитектонске вредности и споменик моравске градитељске школе. Манастирска црква, 

посвећена Рођењу Пресвете Богородице, највероватније је грађена у осмој деценији 14. 

века и завршена 1381. Први писани подаци о манастиру Наупаре јављају се у повељи 

кнеза Лазара монаху Доротеју која датира из 1382. године, а спомиње се као метох 

манастира Дренче. О ктитору манастира нема поузданих података, међутим, према 

веровању, манастир су основали кнез Лазар и његов син деспот Стефан. Манастир 

Наупаре се налази у истоименом селу, 15 километара јужно од Крушевца, на десној 

обалирекеРасине.



 

редова камених тесаника од беловодског пешчара са по три реда опеке, повезане 

широким спојницама малтера. Примењен је и посебан поступак извлачења широких 

спојница малтера које излазе из равни зида. 

Њеној изразитој лепоти доприноси богата камена пластика: лукови, розете, венци, 

фантастичне представе из биљног и животињског света. Камени преплети око прозора и 

перфориране розете су свакако најефектнији декоративни елементи који, интегрисани у 

вешто замишљене и пропорционисане архитектонске облике, представљају изузетно 

складну целину.  

Изгледа да живопис изворно није ни постојао, а светињу је, по свему судећи, осликао 

зограф Андра Андрејевић са својом дружином тек у 18. веку, од 1737. до 1740. године, 

од чега су сачувани Манастир Наупаре, извор: Туристичка организација града Крушевца 

Манастирска црква је саграђена у моравском стилу и по свом изгледу слична је 

горепоменутој Лазарици. Данашњи изглед добила је реконструкцијом из 1835.године, 

која је извршена по налогу кнеза Милоша. 

Манастирска црква посвећена Рођењу Пресвете Богородице је у основи сажетог 

триконхоса, са кубетом на надвишеном постољу које почива на пиластрима и 



истовремено грађеној припрати. Апсиде су изнутра полукружне, а споља петостране. 

Фасаде су биле украшене не само скулптуралном него и сликаном декорацијом. 

Највећу уметничку вредност цркве чине богато украшене камене розете које се убрајају 

у најлепше творевине моравске школе. Својом лепотом и монументалношћу посебно се 

издваја горња од две розете на западној фасади.  

Током истраживачких радова, у цркви су 1992. године пронађена два слоја фрагмената 

зидног сликарства који потичу са краја 14. и почетка 15. века, а иконографски програм је 

сагледив само делимично: у куполи су били представљени пророци, јевађелисти и 

Христос Пантократор, у поткуполном простору, сводовима и у полукалотама бочних 

апсида слике Великих празника, у првој зони јужне певнице су представљени свети 

ратници, у југоисточном углу припрате примећују се делови ктиторске композиције, а у 

линети над улазом у наос допојасна представа Богородице са Христом. 

Манастир је проглашен за непокретно културно добро од великог значаја, од стране 

Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд. 

Донжон кула - упориште последње одбране 

Од средњовековног утврђења Лазаревог града највише су сачувани остаци Донжон куле 

- главне куле у североисточном делу града, такозване бранич - куле, која је била 

упориште последње одбране. Зидана је облутком и ломљеним каменом, са тесаницима 

од пешчара као ојачањима у угловима. Имала је одбрамбену улогу, нарочито као 

последњи отпор непријатељу који би већ напредовао унутар зидина града.

 

Донжон кула, извор: Туристичка организација града Крушевца 



Објекат је био висок преко 20 метара, а данас је очувана у висини од 18 метара.  

Линеарна пројекција Донжон куле јасно показује њен првобитни изглед. На основу 

видљивих лежишта међуспратних конструкција на источној страни, где се налазио и 

главни улаз, долази се до сазнања да је, поред приземља, кула имала четири спрата, 

подељена дрвеним подовима на великим гредама. Из приземља на спрат је водило 

камено степениште, а у кулу се приступало из Малог града.  

Дебљина темеља износи три, а зидова два метра. Ров са југозападне стране имао је сврху 

водене баријере. 

 

Кућа Симића - афирмисање духа некадашње вароши 

Кућа Симића се убраја у најстарије очуване објекте у овом граду и својом архитектуром 

сведочи оријентални изглед некадашње чаршије. Имајући у виду њене стилске одлике, 

претпоставља се да је грађена крајем 18. или почетком 19. века. Налази се у самом 

градском центру, надомак Споменика косовским јунацима. Кућа Симића, здање 

јединствене културне и историјске вредности и евидентирано културно добро од великог 

значаја, у себи обједињује музејску збирку, музејски туристичко-информациони пункт и 

сувенирницу. 

Кућа Симића, извор: Туристичка организација града Крушевца 

Испрва, кућа се налазила у власништву турских бегова, браће Френчевић, изазивача 

спора поводом присаједињења града Кнежевини Србији. По ослобођењу Крушевца од 

Турака, откупљује је кнез Милош Обреновић и поклања свом куму Стојану Симићу, 

првом старешини ослобођене вароши. У овој кући је 1835. године договорена чувена 

Кнез Милетина буна, којом је ограничена власт кнеза Милоша. 

Крајем 1951. године, градске власти доносе одлуку о оснивању музеја и изабрано је да се 

у ту сврху адаптира Кућа Симића што је извршено 1953. године, а у њој су се од тада 

периодично смењивали различити музејски садржаји. Обимнији конзерваторски радови 

извршени су 1977. године, али тек поновном санацијом Куће Симића која је извршена од 

2007. до 2008. године, створен је простор за реализацију поставке која за циљ има да кроз 

изложен намештај и покућство, прикаже породични живот у крушевачкој вароши на 

прелазу из 19. у 20. век.  



Здање је спратно, са подужним тремом у приземљу и на спрату, ослоњеним на 

профилисане стубове, док је са наспрамне стране угаони трем. Приземље је грађено 

ломљеним каменом, док је спратни део у бондруку и чатми. Простор у приземљу имао је 

економску намену, док је на спрату стамбени, организован преко централног хола 

повезаног са тремом. 

Грађевина је од великог значаја за историју града. Редовним програмским активностима, 

који се у великој мери реализују у сарадњи са грађанством, Кућа Симића тежи да 

афирмише дух некадашње вароши, апострофирајући градски живот и културу на размеђи 

векова.

 

Кућа Симића, извор: Туристичка организација града Крушевца 

Народни музеј Крушевац - фонд и локација који враћају кроз време 

Народни музеј у Крушевцу представља незаобилазно одредиште када је у питању 

културна и туристичка понуда града, што због његовог богатог и разноврсног фонда, 

толико и због саме локације - смештен је у простору средњовековног Лазаревог града, 

надомак придворне цркве Лазарице, остатака Кнежевог двора и Донжон куле.



 

Народни музеј Крушевац, извор: Туристичка организација града Крушевца 

Музеј је основан 19. децембра 1951. године и од тада реализује своју основну делатност 

кроз сакупљање, чување, заштиту и излагање покретних културних добара и остатака 

материјалне културе завичаја. На почетку, музеј је био смештен у Кући Симића, али је 

та грађевина временом постала премала за новонастале музејске потребе. Године 1969. 

на коришћење је добијен нови простор, овога пута унутар комплекса Крушевачког града. 

Реч је о неокласицистичком здању некадашње гимназије, саграђеном 1863., са 

сецесијским декоративним елементима из 1908. У овом простору своје место је нашла 

музејска поставка која сведочи историјском и културном развоју и преображају 

Крушевца и околине - од праисторије, преко антике и средњег века, кроз раздобље 

турског ропства и обнове српске државности, до првих деценија двадесетог века. Од свог 

оснивања па до данас, стасао је у значајну установу културе, изграђујући угледну 

позицију у музејској мрежи наше земље. Осим централног објекта у средњовековном 

Крушевачком граду, у састав Народног музеја Крушевац улазе и Кућа Симића, 

Уметничка галерија и Меморијални комплекс Слободиште.



 

Народни музеј Крушевац, извор: Туристичка организација града Крушевца 

Музејски фундус садржи приближно двадесет и три хиљаде музеалија природњачког, 

археолошког, етнолошког, историјског, културно-историјског и ликовног карактера. 

Праисторијски налази, импресивна збирка средњовековног оружја и грнчарије, копија 

хаљине кнеза Лазара, богата етнографска збирка, легат породице Бинички и макета 

Мештровићевог Видовданског храма, само су неки од експоната из сталне музејске 

поставке, а поред изложбене, музеј велику пажњу посвећује и истраживачкој, издавачкој, 

културно-просветној и педагошкој делатности, као и афирмацији аутентичних вредности 

завичаја, кроз презентовање богате културне баштине путем изложби, каталога, 

стручних публикација и медија. 

Здање Градске управе - јединствена целина посвећена Моравској Србији 

Некадашње Среско начелство, а данас зграда Градске управе, убраја се у најлепше 

грађевине ове врсте у нашој земљи. Рађена је по пројекту архитекте Николе Несторовића, 

од 1898. до 1904. године, у духу неокласицизма, строго симетричних пропорција. Унутар 

здања, својом лепотом се нарочито истиче Мозаик сала, свечана сала за пријеме названа 

по мозаичком комплексу академског сликара Младена Србиновића под именом „У славу 

Крушевца“ , који је настајао у три фазе.



 

Здање Градске управе, извор: Туристичка организација града Крушевца 

Мозаик сала је централна дворана смештена на међуспрату Градске куће која у 

савременој српској уметности  представља јединствену декоративну целину посвећену 

Моравској Србији. 

У идејном смислу, инспирисан историјском фактографијом, епском народном поезијом, 

митом и фолклорним наслеђем, академик је посегао за елементима српског 

средњовековног сликарства моравске епохе, мотивисан његовом монументалношћу, 

наглашеном декоративношћу и особеном духовношћу, конвертујући их на језик 

савремених ликовних симбола. 

На зидним мозаицима, који су откривени у оквиру обележавања шест векова града 1971. 

године, у средишњим пољима са јужне, односно, северне стране, изведене су фигуре 

кнеза Лазара и деспота Стефана, док су, пажљиво одабраним мотивима, на осталих десет 

композиција, симболично приказани важнији сегменти политичког, друштвеног, 

културног и уметничког живота Моравске Србије и Крушевца као њеног значајног 

средишта.



 

Мозаик сала - панорама, извор: Туристичка организација града Крушевца 

Обилазак града Крушевца веродостојно враћа у најзначајније поглавље наше историје - 

средњи век, период оснивања и развитка српске државе, неустрашивих јунака чија слава 

није „утихнула“ кроз векове, али и кроз даље историјске прилике. Свим љубитељима 

„учитељице живота“ топло препоручујемо посету граду цара Лазара окруженом древним 

манастирима који својом монументалношћу и архитектуром остављају без даха.  

 

 


