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Напомена:
Ова је књига у највећој мери настала усменим казивањем великог историчара уметности. Приређујући је за 

штампу настојали смо да задржимо основни тон ауторове приче – спонтана шетња кроз манастир  и популарно 
изложена тема. На нама је било да проверимо податке, причу допунимо илустрацијом и, понекад, новом 
чињеницом. У томе су нам помогли предусретљиви настојатељи манастира који последњих деценија, подржани 
од неуморног владике Василија, са несумњивим успехом враћају фрушкогорским манастирима некадашњи значај 
и то не само уочљиво сређеним храмовима и конацима, него првенствено духовним садржајем.

После разарања и пљачке у Другом светском рату од покретне имовине у манастирима није остало готово 
ништа. Оно што усташе нису однеле у Загреб спаљено је и уништено. Кад је после рата враћано фрушкогорско 
благо, у знатно мањој количини него што је однето, враћено је у Патријаршију у Београд и у највећој мери може 
се видети данас у Музеју српске православне цркве. Мањи део икона и другог црквеног мобилијара налази 
се у Галерији Матице српске, Музеју Срема и Заводу за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, 
Музеју Епархије сремске у Сремским Карловцима. Пошто ова публикација има око хиљаду илустрација, било 
би непрактично сваки пут наводити где се шта од предмета налази, а суштина је да, осим савремених иконостаса 
и сачуваних фресака које посетилац прво уочи у манастиру, већине експоната приказаних на илустрацијама 
нема данас у манастирима.

Манастир Бешеново разрушен је и још увек није обновљен, али његов је значај такав да има места у овом 
чувару памћења Свете горе фрушкогорске.
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На гра ни ци ме ђу соб но за ва ђе них ци ви-
ли за ци ја ис то ка и за па да Фру шка го ра 

и ње ни ма на сти ри пред ста вља ју је дин стве ну, 
од бра ње ну оазу пра во сла вља, ка дру да одо ли 
свим ру ши лач ким сна га ма ко је су им на ме-
ни ле зле ху ду суд би ну иш че зну ћа. Де си ло се 
упра во обрат но. Оно што је би ло осу ђе но да 
за у век не ста не на че сто угро же ном под руч ју 
Сре ма, по ла га но се вра ћа у жи вот и на шу опу-
сто ше ну свест. То је про цес ко ји пре ва зи ла зи 
ма те ри јал на ула га ња у ове све ти ње, тра же ћи 
пре све га и од го ва ра ју ћа ду хов на са зре ва ња, 
стр пљи ви ход по пре те шким сте пе ни ца ма 
сва ке иде о ло шке остра шће но сти. 

Па да у очи да су фру шко гор ски ма на сти-
ри у XVIII ве ку и де це ни ја ма по сле Ве ли ке 
се о бе по твр ди ли и зби ва ња у на шем ста ром 
ду хов ном на сле ђу ко је се об ре ло у из ме ње-
ним усло ви ма јед не за пад но е вроп ске мо-
нар хи је на че лу са чла но вима Хаб сбур шке 
ди на сти је. Та ко је на об рон ци ма Фру шке 
го ре, у ма на сти ри ма ко ји су ве ћи ном по ти-
ца ли из вре ме на тур ске вла сти, до шло до за-

ни мљи вих кул тур них сим би о за из ме ђу још 
жи вих по ру ка по сле ви зан тиј ске умет но сти 
и ду хов но сти, са на сту па ју ћим те ко ви на ма 
по бе до но сне ба рок не епо хе. Би ли су то раз-
вој ни про це си од из у зет не ва жно сти, ко ји 
све до че о ви тал но сти ко јом је бра ње на на-
ша при вр же ност ви зан тиј ској ци ви ли за ци ји. 
Та ко је, за хва љу ју ћи за ни мљи вим сим би о за-
ма, у срп ској сре ди ни ство ре на и јед на по-
себ на ва ри јан та европ ског ба ро ка, чи ји су 
то ко ви осна же ни слич ним по ја ва ма ко је су 
у По ду на вље сти за ле из пра во слав не Ма ле 
Ро си је (Укра ји на).

У том ду гом, бур ном, а та ко су ко бљи-
вом вре ме ну, Кар ло вач ка Ми тро по ли ја по-
ста је срп ски ду хов ни и по ли тич ки сто жер 
и она ће за це ло вре ме сво га по сто ја ња, све 
до 1918. го ди не, но си ти глав не те ре те срп-
ске на ци о нал не по ли ти ке, на и ла зе ћи че сто 
на от по ре и не ра зу ме ва ње у вла сти том на-
ро ду. Ве ли ки и не мер љи ви део одр жа не и 
са чу ва не на ци о нал не све сти Ср би ће трај но 
ду го ва ти де ло ва њу кар ло вач ке ми тро по ли је. 6



Она се и да нас, с пра вом, по ми ње у ти ту ли 
срп ског Па три јар ха и Па три јар ши је об но-
вље не 1920. го ди не.

Крај ња на ме ра мо је књи ге је да упо зо-
рим на ве ли ко ду хов но бла го фру шко гор-
ских ма на сти ра и њи хо ву об но ву по сле 
уста шког ге но ци да ка да су те све ти ње, као 
„бе ле зи срб ства у овим кра је ви ма“, осу ђе не 
на про па да ње.

Још ду го по сле овог без ум ног ста ња, по-
сле НДХ у вре ме ну од 1941. до 1945. го ди не, 
на ста вље на је њи хо ва аго ни ја, на жа лост и за 
вре ме но ве вла сти. Та да су фру шко гор ским 
ма на сти ри ма на не те но ве ра не, а њи хо во ис-
це ље ње да је тек од ско ра ви дљи ве зна ке опо-
рав ка. По твр ди ло се ста ро ис ку ство ко је пру-
жа исто ри ја, да јед ном са тр ве на ду хов ност, 
те шко мо же да се бр зо и до кра ја опо ра ви. 
За све те про це се тра жи се ду го вре ме, из др-
жљи вост и ве ли ка стр пљи вост. Из над све га, 
ну жно је ду хов но осве шћи ва ње и про све тље-
ње узе то из дав них, још увек не до вољ но от-
кри ве них по ру ка Св. Са ве. 

Од не сум њи ве је ва жно сти да је по ме ра-
ње срп ске ду хов не гра ни це на се вер и за пад, 
да кле у кра је ве пре ко Дри не, Са ве и Ду на ва, 
из вр ше но у вре ме об но ве Пећ ке па три јар ши-
је. При то ме ни ка ко не тре ба гу би ти из ви да 
да је се вер на гра ни ца ових по ме ра ња утвр-
ђе на век ра ни је, већ и пре па да Сме де ре ва, 

ка да су на др жав ном под руч ју ју жне Угар-
ске, по себ но у Фру шкој го ри, већ до по чет ка 
XVI ве ка, ни ца ли број ни ма на сти ри ко ји се 
на до ве зу ју на по след њи ду хов ни уз лет срп-
ске сред њо ве ков не др жа ве, на зби ва ња у др-
жа ви Ла за ре ви ћа и Бран ко ви ћа. Све што је 
на овом под руч ју ство ре но, од књи жев но сти 
бо го слов ске са др жи не, до умет но сти гра ди-
тељ ства и ико но п и са, не рас ки ди во се на ста-
вља на ду хов ност про шлих ве ко ва и све то је 
ни кло из си ли не уну тра шњег ду хов ног са-
др жа ја све то сав ске цр кве. Тај са др жај пред-
ста вљао је кроз ве ко ве трај но опре де ље ње 
срп ског на ро да. Био је то сто жер до вољ но 
мо ћан да успе шно за ме ни и је дан иш че зли 
слој срп ско га дру штва: ње го ве ди на сти је и 
ве ли ко плем ство. Ка но ни зу ју ћи и по след ње 
Бран ко ви ће, чи је се де ло ва ње ве зу је за Срем, 
Срп ска цр ква је ко нач но за кљу чи ла и сво ју 
га ле ри ју Ср ба – вла да ра све ти те ља, чи је су 
слу жбе са бра не у ра ко вач ком Ср бља ку 1714, 
ода кле их је 1761. пре у зео и штам пао у Рим-
ни ку арад ски епи скоп Си не си је Жи ва но вић. 
У мо ну мен тал ном жи во пи су са ста ви ће се сви 
Ср би – вла да ри све ти те љи, по след њи пут у 
ико но граф ском об ли ку ло зе, у жи во пи су сла-
вон ског ма на сти ра Ора хо ви це, ко ји по ти че 
из 1594. го ди не. Тре ба на по ме ну ти да се они 
по пут јед не га ле ри је ли ко ва ја вља ју и у Сре-
му, и то у жи во пи су при пра те ма на сти ра Кру-



ше до ла, ма у зо ле ја срем ских Бран ко ви ћа из 
пр вих де це ни ја XVI ве ка, и при пра те ма на-
сти ра Хо по ва, чи ји је жи во пис сли кан 1654. 
го ди не. Ва жан је овај хо пов ски жи во пис и 
због сво га не сум њи вог мо на шког про гра ма, 
чи ја нас са др жи на до во ди до уоч љи вих ве за 
са сли кар ством све то гор ских цр ка ва.

Чи тав је дан свет, без об зи ра на че ста, не-
ми нов на пре о бли ко ва ња, на ста вио је да жи ви, 
пот хра њи ван са ви ше ис точ ни ка.

Би ли су то ма на сти ри у ко ји ма су се то ком 
XVI II ве ка раз ви ја ли кул то ви свих срп ских 
вла да ра-све ти те ља, свих но си о ца др жав-
ног ле ги ти ми те та, од Уро ша V Не ма њи ћа у 
ма на сти ру Ја ску, кне за Ла за ра у Врд ни ку – 
срем ској Ра ва ни ци, и срем ских Бран ко ви ћа 
у ма на сти ру Кру ше до лу. Сем њи хо вих мо-
шти ју, ри зни це срем ских ма на сти ра би ле су 
ис пу ње не и број ним мо шти ма дру гих срп-
ских, па и хри шћан ских све ти те ља. До вољ но 
је на по ме ну ти да су се у ма на сти ру Хо по ву 
по што ва ле мо шти св. Ве ли ко му че ни ка Те о-
до ра Ти ро на, док је Ши ша то вац по се до вао, 
по ред мо штију св. Сте ва на Шти ља но ви ћа, и 
че сти це св. Јев ти ми ја епи ско па сар диј ског, 
св. Мер ку ри ја, Пан те леј мо на и Про ко пи ја, 
а Бе о чин че сти цу мо шти ју св. Ве ли ко му че-
ни це Вар ва ре.

Нај зад, по слу жи ли су фру шко гор ски ма-
на сти ри и као сво је вр сни по клад за дра го це-

но сти ма на сти ра у Ср би ји чи ји су мо на си бе-
жа ли пред тур ском од ма здом. Та ко су у ма-
на сти ру Бе ше но ву скло ње не дра го це но сти 
ра зо ре ног ма на сти ра Ви тов ни це, а у Бе о чи ну 
ма на сти ра Ра че „украј Дри не“, чи ји од бе гли 
ка лу ђе ри сво јом ве ли ком, го то во за па њу ју ће 
обим ном де лат но шћу пре мо шћу ју књи жев не 
то ко ве ста рог и но вог до ба. Књи ге и утва ри 
ма на сти ра Но ве Вин че по хра ње не су у ма на-
сти ру Ку ве жди ну, Ра ко ви це у Ве ли кој Ре ме ти, 
Ка ле ни ћу, у ма на сти ру Хо по ву, Слан ци ма и 
ма на сти ру Гр ге те гу, где су 1739. го ди не скло-
ње не и пре сто не ико не из при двор не ка пе ле 
Бе о град ске ми тро по ли је. На по кон, 1737. го-
ди не па три јарх Ар се ни је IV Јо ва но вић, по сле 
свог дра ма тич ног бек ства из Пе ћи, скла ња и 
ри зни цу Пећ ке па три јар ши је, чи ју „шпе ци-
фи ка ци ју“ је у Срем ским Кар лов ци ма са чи-
нио 24. но вем бра 1740. син ђел Па вле Не на-
до вић, ка сни ји ми тро по лит.

Про це си овог при ла го ђа ва ња у усло ви ма 
јед не за пад но е вроп ске ап со лу ти стич ке др жа-
ве об је ди ње ни су јед ном реч ју: ба ро ки за ци-
ја. И до и ста, но ви, ба рок ни об ли ци жи во та 
вид но су ме ња ли це ло куп ни из глед на ше га 
дру штва, а од тих то ко ва ни је мо гла да бу де 
по ште ђе на ни срп ска цр ква. При овом твр-
ђе њу не ми нов но се сре ће мо и са основ ним 
пи та њем: да ли је срп ска цр ква и ње на ор га-
ни за ци ја у кра је ви ма пре ко Са ве и Ду на ва, 8



тач ни је Кар ло вач ка ми тро по ли ја, и су штин-
ски на пу сти ла сво ју ра ни ју све то сав ску ду-
хов ну осно ву, свој све то сав ски уну тра шњи 
ред, уте ме љен на чвр стим ка нон ским на че-
ли ма, на по кон да ли је из не ве ри ла, па чак и 
на пу сти ла, сво ју древ ну при вр же ност све-
ту пра во сла вља? Већ при ли ком раз ма тра ња 
ка нон ске стра не овог пи та ња, све до чан ства 
го во ре у при лог ми шље њу да Кар ло вач ка 
ми тро по ли ја, та пр ва ду хов на ор га ни за ци ја 
Ср ба у аустриј ској др жа ви, ни у јед ном тре-
нут ку ни је рас ки да ла сво ју ка нон ску ве зу са 
мај ком цр квом у Пе ћи. До су ко ба ни је до ла-
зи ло ни у тре нут ку дво вла шћа, ка да су Тур-
ци, уме сто од бе глог па три јар ха Ар се ни ја III 
Чар но је ви ћа, на пећ ки трон до ве ли па три јар-
ха Ка ли ни ка. Чак и сви на по ри аустриј ских 
вла сти до по сле смр ти па три јар ха Ар се ни ја 
III, 1706. го ди не, Кар ло вач ку ми тро по ли ју 
по диг ну на сте пен па три јар ши је и тим пу-
тем одво је од Пе ћи, ни су при хва ће ни. Та кво 
ста ње са чу ва ло се све до на сил ног уки да ња 
Пећ ке па три јар ши је, што су Тур ци учи ни ли 
1766. го ди не.

Две ве ли ке Се о бе Ср ба на аустриј ско др-
жав но под руч је, јед на од 1690. дру га 1737. до 
1739. го ди не, зна че, по сво јим по сле ди ца ма, 
и два суд бо но сна до га ђа ја у срп ској исто ри ји. 
Из вр ше не под вођ ством два пећ ка па три јар ха, 
оне и да нас иза зи ва ју ра зна ту ма че ња, од др-

жав но-прав них до при вред них, ет но ло шких и 
кул ту ро ло шких. Го то во сви но ви ји ис пи ти ва-
чи ових се о ба ис ти чу и њи хо ву узроч ну ве зу 
са дру штве ним и по ли тич ким зби ва њи ма ко ја 
су у ра ни јим ве ко ви ма, у вре ме про па сти и 
по след њих де ло ва сред њо ве ков не срп ске др-
жа ве, по себ но од об но ве Пећ ке па три јар ши-
је 1557. го ди не, од ре ђи ва ла ствар ни по ло жај 
срп ског на ро да. Све ја сни ја и ра зу мљи ви ја 
су и сва она упор на на сто ја ња срп ске све то-
сав ске цр кве да идеј но об је ди ни сво ју па ству, 
упр кос чи ње ни ци што је срп ски на род жи-
вео раз дво јен и у ви ше ме ђу соб но су про ста-
вље них, че сто и за ра ће них др жа ва, као што 
су би ле Тур ска, Угар ска, доц ни је Аустри ја 
и Мле тач ка ре пу бли ка. Но ва ис тра жи ва ња 
све убе дљи ви је до ка зу ју да је срп ска цр кве-
на ор га ни за ци ја об у хва та ла као сво је ју рис-
дик ци о но под руч је чак и обла сти ко је ни ка да 
ни су би ле у са ста ву про стра ног срп ског цар-
ства. Ме ђу тим, сви ови не сум њи ви спољ ни 
до ма ша ји на ше цр кве би ли би про ла зни, па 
и без у спе шни без ње ног уну тра шњег са др-
жа ја, без оне ду хов не сна ге ко ју је она сте-
кла на са мом по чет ку сво је ауто ке фал но сти, 
за хва љу ју ћи де ло ва њу св. Са ве. 

Све на ше се о бе – а оне су по сле про па сти 
срп ске сред њо ве ков не др жа ве тра ја ле го то во 
не пре ста но - ко ли ко год су та њи ле ста ро је згро 
и би о ло шку сна гу срп ске др жа ве, не до во де 



и до пот пу ног сла бље ња на ше г на ци о нал ног 
би ћа, до ки да ња и сло ма сте че них ду хов них 
те ко ви на ко је све до че у при лог твр ђе њу да у 
срп ској исто ри ји ни је до шло до по бе де „ву-
ко ва ду ше по губ них“ (Мт. 7,15), до коб ног 
дис кон ти ну и те та, ни оних опа сних пре ки да 
ко ји у јед ном на ро ду не ми нов но сла бе ње го во 
исто риј ско пам ће ње. Крат ко ре че но, јед ном 
ство ре на и на та ло же на ду хов на ба шти на би-
ла је ка дра да из др жи сва ис ку ше ња на ше не-
ми ле исто ри је. На про стра ном под руч ју, све 
до да ле ких „вре та ниј ских стра на“ на до мак 
За гре ба, све по ред зи ди на Ши бе ни ка и За-
дра, срп ски пре се ље ни ци, са сел ни ци и бе-
гун ци не по ја вљу ју се као трај но рас ку ће ни 
очај ни ци, већ као на род ко ји је у се би но сио 
за чу ђу ју ћу ду хов ну сна гу, о ко јој све до чи и 
ње го ва усме на књи жев ност. 

Же лео бих да фру шко гор ске ма на сти ре 
ви дим као не у ни шти ве бе ле ге срп ске ду хов-
но сти ко јој су ње ни дав ни мо на си, као ве чи-
ти са ња ри, пре да но ве ро ва ли по све ћу ју ћи им 
жи вот и све сво је жр тве ко је су их су сти за ле. 
У тој, че сто вар љи вој суд би ни сти за ли су их 
и мно ги па до ви и не ми нов на ис ку ше ња. Упр-
кос све му, ти мо на си су ис тра ја ва ли и ни су 
пре ки да ли основ ну по ру ку сво је ми си је и чу-
ва ња мо на шких, ис по снич ких пра ви ла ко ји ма 
су се за ве то ва ли. Опа сни за стој је на стао тек 
пред си лом уста шког без у мља 1941. го ди не. 
Ако је ве ро ва ти све до чан стви ма про шло сти 
срп ског мо на штва, њи хов трај ни опо ра вак 
за ви сио је пр вен стве но од сна ге њи хо вих ду-
хов них вред но сти. Је ди но та сна га оси гу ра ва 
њи хо во по сто ја ње и мо рал ну по бе ду над ис-
ку ше њи ма са вре ме не из о па че но сти.

Дејан Медаковић
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Његово преосвештенство Господин 
Василије (Вадић), Епископ сремски →







БЕОЧИН



Време градње: не зна се поуздано, око ХVI века.
Прво писано помињање: у катастарским дефтерима 1566–67.
Црква је посвећена празнику Вазнесења Христовог.
Године разарања: Највероватније је манастир страдао 

током аустро-турских ратова 1683–1695.
Године обнављања: 1697. монаси се враћају за време патријарха 

Арсенија III Чарнојевића; обнављан је и током 1708, 1732–1740, 
1760–1799, 1893, 1905. и последњи пут 1987.

Архитектура: производ је специфичних комбинација више стилских форми
Иконостас: сликали су га 1756–1766. Јанко Халкозовић, Димитрије 

Бачевић и Теодор Димитријевић Крачун. Тронови су завршени 
1791. и рад су дуборесца Аксентија Марковића.

Живопис/фреске: рађен је 1768–1777. Певнице је осликао Георгије Зограф, а на 
западном зиду изнад улаза у цркву налази се зидна слика, рад Јанка Халкозовића.

Ризница: опљачкана за време Другог светског рата, делом 
враћена музеју Српске православне цркве.

Свете мошти: У манастиру Беочин се налазе мошти новопројављеног исповедника 
вере, светог Варнаве Настића и чудотворна икона Пресвете Богородице.

Данас: манастирски комплекс чине црква, јужно и западно крило 
конака и оградни зидови на северној и источној страни.
Данас је Беочин женски манастир са двадесетак монахиња и искушеница.

Слава: Спасовдан – 40. дан после Васкрса.
Настојатељица: Игуманија Екатерина (Радосављевић).

БЕОЧИН



Михаел Трох: Манастир Беочин, око 1840. (гравира)



Ма на стир Бе о чин је дан 
је, сва ка ко, од нај зна чај ни јих 
ма на сти ра у Фру шкој го ри. 
Тај углед сте као је од XVI II 
ве ка па на да ље. Исто ри ја ма-
на сти ра ни је до вољ но ја сна, 
на ро чи то пи та ње ње го вог 
осни ва ња. Си гур них ар хив-
ских ве сти има од XVII ве ка, 
по себ но оних ко је се од но се 
на од ла зак на ших мо на ха у 
Ру си ју. То је ве о ма за ни мљив 
и ва жан сег мент исто ри је 
срп ског мо на штва, ка да су 
ру ски ца ре ви од Ива на Гро-
зног по че ли да се ста ра ју о 
пра во слав ним ма на сти ри ма у 
та да шњој Тур ској им пе ри ји, 
по став ши дру ги кти то ри њи-
хо ви, и ка да ша љу да ро ве, не 
са мо у Све ту го ру или Па ле-
сти ну, не го и у на ше кра је ве. 
Та ко је и Бе о чин ус по ста вио 
ве зе у XVII ве ку са Ру си јом, 
а мо на си ко ји су из ма на сти-
ра од ла зи ли у тзв. пи са ни ју, 
има ли су мо гућ ност да до-
не су ту по моћ, ко ја се ни је 
од но си ла са мо на но вац, на 
ма те ри јал на сред ства већ и 

Ов де је би ло ви ше зна ме
ни тих ар хи ман дри та, зна ме
ни тих лич но сти, а спо ме нуо 
бих са мо јед ног од нај чу ве
ни јих мо на ха пра во слав не 
цр кве, Фи ла ре та Гра ни ћа 
ко ји је ви зан то лог свет ско
га ран га.

Филарет Гранић

Већ у првим годинама постојања 
Летопис Матице српске, данас 
најстарији књижевни часопис у 

Европи, доносио је текстове о 
фрушкогорским манастирима, 

1826. писао је о Беочину18



Манастир, 2010.



на бо го слу жбе не књи ге ко је 
су би ле рет ке и тра же не. О 
ста рој цр кви, ко ја је ту по сто-
ја ла, све до че упра во мо на си 
ко ји су од ла зи ли у Ру си ју. Та 
све до чан ства го во ре о ма лој 
цр кви, ко ја је по чет ком XVII 
ве ка по ру ше на да би по че ла 
из град ња ве ли ке цр кве. Те 
мо на шке се о бе, ко јих је би-
ло и пре се о бе од 1690. го ди-
не, ка да су се мо на си про сто 
раз ми ле ли по це лом Бал кан-
ском по лу о стр ву, из у зет но су 
зна чај не са кул тур но-исто-
риј ског аспек та, јер су по-
сле ди це би ле упра во у то ме 
да се по ве зу ју кра је ви ста ре 
сред њо ве ков не срп ске др жа ве 
са но вим кра је ви ма, но ви јим 
на се љи ма у По ду на вљу. Та-
ко је за Бе о чин ве за на се о ба 
ко ја је у ове кра је ве до ве ла 
Ра ча не. Бе о чин ци при ма ју 
Ра ча не, ко ји не ко вре ме ов де 

Четворојеванђеље, писао 
презвитер Цветко, 1560., 

донето из Раче у Беочин20



Божичко Радишић и Ђура Калфа: Крст од сребра, позлаћен 1625, пренет из Раче у Беочин



ства ра ју (њи хо ва де лат ност је 
ис пи та на), а исто вре ме но они 
до но се и дра го це но сти ко је су 
при па да ле ра ни јим раз до бљи-
ма. Ме ђу њи ма, са мо да на ве-
дем, јед на за ве са ка та пе та зма, 
тзв. за цар ске две ри из ве зе на, 
пре кра сно де ло ко је је сре ћом 
са чу ва но, а из ве зла ју је мо-
на хи ња Ана, чи је се име баш 
по ми ње. Бли же по дат ке о њој 
не зна мо, али се та за ве са да-
ту је у XV век.

Оно што се још мо же ре ћи 
је сте то да је бе о чин ска ри-
зни ца би ла из у зет но бо га та. 
Бе о чин је имао, по ред Кру-
ше до ла, јед ну од нај бо га ти јих 
ри зни ца, упра во по број ним 
ру ко пи си ма и пред ме ти ма до-
не тим из ста рих кра је ва и ко ји 
су се и за др жа ли ов де. Сре-
ћом, та ри зни ца је са чу ва на, 
бар нај ве ћи њен део ко ји се 
на ла зи у Бе о гра ду. За вре ме 
ра та од не та је у За греб, и та-
ко је и са чу ва на, а ма на стир 
ни је по ру шен. Он је је дан од 
рет ких ко ји је остао ре ла тив-
но нео ште ћен. Дверска завеса, извезла је 

монахиња Ана, XV век22



Путир припадао манастиру 
Беочин, сада у музеју 

СПЦ у Београду



Сре ћом, у цр кви ма на сти ра 
Бе о чин ко ја је по све ће на Ваз-
не се њу Хри сто вом, са чу ван је 
из ван ре дан ико но стас, је дан 
од ре пре зен та тив них ико но-
ста са XVI II ве ка, ко ји је, ме-
ђу тим, де ло ви ше ру ку, ви ше 
мај сто ра, ме ђу ко ји ма се пр ви 
пут по ја вљу је и име Те о до ра 
Ди ми три је ви ћа. До ста ду го је 
то име би ло спор но, од но сно 
по ста вља ло се пи та ње да ли је 
реч о ка сни јем нај чу ве ни јем 
сли ка ру срп ског ба ро ка Те о-
до ру Ди ми три је ви ћу Кра чу ну, 
што је на кнад ним ис тра жи ва-
њи ма и по твр ђе но. Ме ђу тим, 
ико но стас је, као што је ре че-
но, са ста вљен од не ко ли ко це-
ли на. Пр ва и основ на је де ло 
Јан ка Хал ко зо ви ћа из 1756, 
ко ја је сиг ни ра на и као дар 
но во сад ског пур ге ра, да кле 
гра ђа ни на. Сиг на ту ра и пот-
пис сли ка ра на ла зе се на хра-
мов ној ико ни хра мов не сла ве 
ма на сти ра, на ико ни Хри сто
вог ваз не се ња. Оста ли део ико-
но ста са је не што ка сни ји, око 
1766. го ди не, и де ло је дво ји-24



← Непознати аутор: Богородица 
Ширшаја и светогорски 
манастири, прва деценија 
XVIII века, дрворезна плоча

Непознати аутор: Светогорски 
манастири, прва деценија XVIII 

века, дрворезна плоча →

Овај дрворез је чуван у 
Беочину. Занимљиво је да је 
дрворезна плоча са обе стране 
изрезана. Претпоставља се 
да је рад којег светогорског 
калуђера.



Вазнесење Христово (детаљ) →26





Свети Јован Претеча, 
престона икона28



Богородица, престона икона, 
рад Јанка Халкозовића из 1756.



це мај сто ра – већ спо ме ну тог 
Те о до ра Ди ми три је ви ћа и Ди-
ми три ја Ба че ви ћа. Ба че вић је 
је дан од нај ва жни јих мај сто ра 
пре ла зног сти ла. Сре шће мо га 
на ви ше ме ста, и то у зна чај-
ним цен три ма као што је Зе-
мун, где ра ди у Ни ко ла јев ској 
цр кви, или као што је Гор ња 

цр ква у Срем ским Кар лов ци-
ма, да кле у сре ди шту Ми тро-
по ли је. Ико но стас, ина че, по 
кон струк ци ји, спа да у ред ви-
со ких ико но ста са, као што су 
ја ру сни код Ру са. Ико но стас 
по ред до ње зо не има зо ну са 
апо сто ли ма. У ства ри, то је 
је дан деи зис. Зна чи, Хри стос 
у сре ди ни, Хри стос су ди ја, и 
апо сто ли, са сва ке стра не по 
шест. За тим до ла зи зо на са Фриз пророка

30



ве ли ким пра зни ци ма и та ко 
да ље, све до го ре, до кр ста, 
где се на ла зе про ро ци. То је 
кла си чан ико но стас на шег 18. 
ве ка, ре пре зен та тива н упра во 
за вре ме од сре ди не века до 
се дам де се тих го ди на. Да кле, 
у раз маку од два де сет го ди на, 
ка да се ја вља ју ови мај сто ри 
пре ла зног сти ла. То зна чи да 
је још при сут на тра ди ци ја ви-
зан тиј ске ико не. Сли кар се ни-

је осло бо дио у прав цу ба ро ка, 
још не ма све тло сних ефе ка та 
ко је ба рок упо тре бља ва, а ни 
ко ло ри стич ка ре ше ња, ко ја 
баш Кра чун до но си, на овом 
ико но ста су ни су та ко раз ви-
је на, ма да се већ на слу ћу ју, 
по себ но у сце на ма пра зни ка. 
Те сце не су за ове мај сто ре ка-
рак те ри стич не и по дру га чи-
јој кон цеп ци ји про сто ра. Са да 
се про стор ком по ну је по мо-



ћу ста фа жних ку ли са ко је су 
у функ ци ји про ду бља ва ња 
про сто ра, у пер спек ти ву, ко-
ји ни је ти пи чан за ви зан тиј-
ску умет ност, за ви зан тиј ску 
ико ну и за ви зан тиј ски стил 
уоп ште, ко ји не гу је не ли не-
ар ну, не ва зду ша сту пер спек-
ти ву, не бо је ну, не го ин верз ну 
пер спек ти ву, су прот но од оних 
то ко ва ка ко је ишла умет ност 
на За па ду, ко ја је про ду би ла 
и ства ра ла ре а ли стич ки про-
стор. У овом хра му, та ко ђе, 
де лу је сли кар ко ји је од ско-
ра от кри вен, а от крио га је 
исто ри чар умет но сти, по кој ни 32



← Царске двери, рад Јанка 
Халкозовића, 1756.

Христ, централна икона 
у фризу апостола



Ђор ђе Јо вић, ко ји је и пи сао 
о ње му. Ра ди се о зо гра фу Ге-
ор ги ју ко ји је из ра дио ико не 
на пев нич ким про сто ри ма. 
То је ма ње по зан ти зо граф 
ко ји је, ина че, ра дио у цр кви 
у Слан ка ме ну, али нај ре пре-
зен та тив ни ји ње го ви ра до ви 
су пев ни це ко је је осли као у 
цр кви у Бе о чи ну.

Тре ба ис та ћи да је цр ква 
има ла и из ван ре дан мо би ли-
јар, ко ји је де ли мич но са чу ван, 
по себ но ори ги нал ни тро но ви 
про ски ни та ри из XVI II ве ка. 

У овој цр кви је и нео бич на 
зид на сли ка ко ја ни је фре ска 
не го је сли ка на уљем. На ла зи 
се на за пад ном зи ду, а пред-
ста вља Ваз не се ње Хри сто во, 
хра мов ну сла ву. Ико на хра мов-
не сла ве је апли ци ра на ово га 
пу та го ре на зид, и по стил-
ским ана ли за ма од го ва рала би 
Хал ко зо ви ће вој кон цеп ци ји; 
мо жда би де ло и хро но ло шки 
то мо гло да бу де, сли ка но је 
око 1777. – у том ра спо ну 
мо гу ће га је при пи са ти ру ци 
Јан ка Хал ко зо ви ћа.
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Царске двери, за стару капелу 
манастира поручио их је 

Димитри Јанаћи (1734–39), 
сада у Музеју СПЦ



Посед 
манастира 
Беочин, 
Реамбулација, 
1744.
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Манастир Беочин, 
почетком XX века

Манастир, 2008. →38





Град ња ма на сти ра тра-
ја ла је не ко ли ко го ди на, јер 
сред ста ва ни је би ло до вољ-
но. Пра ви под сти цај до шао 
је из гра ђан ског ста ле жа, тач-
ни је од љу ди ко ји су, ина че, 
по про фе си ји би ли по шта ри. 
То не тре ба да чу ди, јер у оно 
вре ме по шта је би ла да ва-
на у за куп, а би ти за куп ник 
по штан ске де о ни це у ста рој 
ца ре ви ни Аустри ји мо гло је 
да до не се чак и плем ство, 
као што је то слу чај са по-
ро ди цом Тур нтак сис, ко ја и 
да нас по сто ји. Зна чи, на ши 
по шта ри, а то ни је је ди ни 
слу чај, ето, да ли су по чет ни 
но вац за ру ше ње ста ре цр-
кве и 1732. го ди не по че ло је 
зи да ње но ве цр кве, ко је тра-
је до 1740.

Дру га це ли на ко ја је при-
зи да на на ста ла је 1762. го-
ди не. При зи дан је отво ре ни 
трем са јед ним зво ни ком кроз 

ко ји се та ко ђе ула зи ло у цр-
кву. Она је, на рав но, пре пра-
вље на. Да на шњи њен из глед 
је, ипак, са чу вао ону осно ву 
ко ју је до би ла у XVIII ве ку, 
а ко ја је у ду ху уме ре ног ба-
ро ка. Она је јед но брод на, 
има пра во у га о не пев нич ке 
про сто ре. Та ко ђе је, као се-
ћа ње на ста ру ар хи тек ту ру, 
и она до би ла ку бе. Да кле, 
ње на про фи ла ци ја су углав-
ном ли зе не са про фи ли ра ним 
ка пи те ли ма и до ста бо га то 
раз у ђен кров ни ве нац. Исто 
та ко, има и об ра ђе ни ве нац, 
од но сно јед но кор дон ски ве-
нац ко ји иде од сре ди не цр-
кве, и ти ме, у ства ри, да је 
илу зи ју со кла.

Храм ма на сти ра Бе о чин 
де таљ но је опи сан, 1753. го ди-
не, као „пре кра сно зда ние“ са 
зи до ви ма од ка ме на и сво до-
ви ма од опе ке. У истом за пи су 
ка же се да је „цер кви зда тељ 

и кти тор бист поч те но род ни 
Го спо дар Ми ли вој Ми ла ко-
вић, жи тељ ва ро ши Фу то га, и 
син је го Пе тр, пост мај стер ц. 
к. Ве ли че ства, ко то ри со о ру-
жи ша си ју цер ков из фун да-
мен та, ју же на чав ше со зи да-
ти во вре мја бла го по луч на го 
цар ство ва ниа рим ска го им пе-
ра то ра Ка ро ла ше ста го 1732. 
при пре о свја шче њеј шем Арх. 
и Ми тр. Кар ло вач ком Ви кен-
тии Јо а но вић је, при игу ме-
ње же Про хо ру је ро мо на ху и 
про че му брат ству тру до љуб-
ње под виг шу сја“. Де ко ри са-
ње ен те ри је ра тра ја ло је до 
1765. го ди не, док су пор тал 
с уну тра шње стра не и мер-
мер на ча сна тр пе за за вр ше-
ни до 1788. го ди не. Тре ба 
на по ме ну ти да је са да шњи 
из глед бе о чин ска цр ква до-
би ла тек 1893. го ди не, на кон 
ве ли ке об но ве.
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