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Ирина С. Милојевић1 
 
 

ТРИ СРПСКЕ СВЕТЕ ГОРЕ 
 

* 
 
Србија је земља манастира. Има их у скоро свим њеним крајевима, 

махом појединачно, али и групно, изузетно их је на мањем простору по десе-
так и више. При помену Свете горе, мисли се на Свету гору „Атос“ у Грч-
кој. Друге две Свете горе се налазе у Србији, једна у Војводини, у сремској 
планини Фрушкој гори; а друга у Западном Поморављу у Овчарско-каблар-
ској клисури. Отуда три српске Свете горе, две у Србији и једна у Грчкој. 

 
 

Атос 
 

Атос /Ajion Oros/ је најисточније од три полуострва Халкидика, 
великог полуострва у Солунском заливу Егејског мора. Атос се налази ју-
гоисточно од Солуна и представља 45 км дугачко, стеновито и слабо при-
ступачно полуострво са највишом тачком 2033 m н.м. Атос је монашка 
република под суверенитетом грчке државе. Површина му је ЗЗ6 km и 
има више од 1500 мушких становника /1971. године - 1713 ст./. Република 
има ограничену аутономију. Света гора је у средњем веку, у пред Турско 
доба али и у време Турске империје била склониште калуђера пустињака 
и подвижника. Први већи манастир подигнут је већ у X веку /Лавра Св. 
Атанасија из 963. године/. Временом је изграђено 20 манастира, од којих 
17 грчких и по један српски, бугарски и руски. Изграђено је и више десе-
тина ћелија и „скитова“, и 12 села. Приступ је дозвољен само мушкима. 
Једина варошица је Кареја, са око 300 становника. У њој се налази зајед-
ничка управа на челу са саветом /4 члана/ и Св. Синодом /са 20 чланова/, 
у који сваки манастир даје једног представника са мандатом од годину да-
на. Управа сваког манастира мења се сваке године. Грчка влада има на 
Атосу свог Префекта. 

Већина манастира била је опасана зидом са кулама, јер су их напа-
дали гусари. Уз унутрашње стране зидина налазили су се вишеспратни ко-
наци, јер је у неким манастирима живело више од стотину калуђера. Мана-
стири имају и трпезарије, библиотеке, ризнице, калуђерске ћелије, магаци-
не, подруме, оставе и др. Зграде су махом новије јер су некадашње «бон-
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дручаре» лако страдале од пожара. Сваки манастир је имао посед, земљу 
коју су обрађивали калуђери и од прихода се издржавали. Савремени ре-
жим живота у манастирима се изменио у односу на средњи век. Број калу-
ђера је међутим осетно смањен. Заједничко обележије светогорских мана-
стира су ризнице, често богате историјским документима /почев од IX ве-
ка/. Постоји око 900 рукописа, велики број фресака, икона. 

Хиландар је најстарија српска црква, али ван Србије, док је најстари-
ја црква у Србији, изграђена пре Немање код Новог Пазара. Овај српски ма-
настир са црквом Ваведење Богородице на Светој гори, удаљен је З km од 
источне обале полуострва Халкидики. Основали су га на рушевинама старог 
грчког манастира, српски владар и потоњи манастирски монах Стеван Не-
мања–Симеон и његов син, монах Сава, 1198-1199. године. Нова црква је 
подигнута 1303. године у доба краља Милутина /очуван му је портрет/. Ње-
гово је дело и високи, монументални зид који манастиру даје изглед средње-
вековног утврђења. На подручју манастира налази се, уз Саборну цркву, још 
11 црквица. Ограђене су око Хиландара и у доба кнеза Лазара. Хиландар 
има осликане пиргове, фреске,, иконе, ризницу са рукописима, хрисовуље, 
вредне уметнине, међу којима је позната икона „Богородице Тројеручице“. 

 

 
 

Слика 1. – Хиландар 
 
 

Света гора у Срему – 
скупина фрушкогорских манастира 

  
Фрушка гора је једна од две планине у равној Војводини; она се 

налази у Срему, а Вршачке планине у југоисточном Банату. Фрушка гора 
је изразити хорст, заостали део старе Панонске масе, који се диже над де-
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сном страном Дунава. Упореднички је издужен 78 km, ширине до 15 km, 
са плећатим билом, на којем је највиши део Црвени Чот 539 метара. Ова 
планина је битно утицала на ток Дунава кроз Војводину. Познатаје по ви-
ногорју још из Римског периода. Представља један од националних парко-
ва Србије, најпосећенији природни туристички објекат Војводине, чувен 
по манастирима, због чега се означава као „Војвођанска Света гора“. Фру-
шкогорски манастири су ризнице српске средњевековне културе, огледало 
њеног грађевинарства, књижевности и уметности /Рачанска преписивачка 
школа; фреско сликарство/. Иако су манастири Фрушке горе по градњи 
млађи од оних у Србији, имали су бурну прошлост; рушени су и паљени, 
па обнављани (стога су млађи у односу на иницијалне грађевине). У пла-
нини има 16 манастира, највише у околини Ирига. Међу њима су: 

Манастир Крушедол који потиче с почетка XVI века, а налази се 
осам километара источно од Ирига. Ктитор му је био деспот Ћорђе, потом 
владика Максим. Поред зидних слика у њему је било много икона које су у 
последњем рату /II светски рат/ однете. 

Манастир Гргетег је основан 1481. године, а удаљен је од Ирига 7 
километара североисточно. Ктитор му је деспот Вук Бранковић, познат у 
народној песми као „3мај Огњени Вук“. Турци су спалили манастир 1688. 
године, а 1841. године страдао је у пожару; тадаје уништен првобитни 
иконостас /дело Јакова Орфелина/. Нови иконостас је урадио чувени сли-
кар Урош Предић 1902. године. Манастир је страдао и у II светском рату. 

Манастир Велика Ремета дело је краља Драгутина, налази се 8 km. 
Североисточно од Ирига. Постоји предпоставка да је на његовој локацији 
постојао католички самостан који је претворен у православни манастир. 
Помиње се 1545. године (у XVI) и XVII веку. Велика Ремета је била кул-
турно средиште војвођанских Срба; имала је преписивачку школу. И овај 
манастир је страдао у II светском рату. 

Манастир Хопово је најближи Иригу, од њега је удаљен 3 km се-
верно. Потиче из 1576. године, био је у рушевинама, два пута је страдао у 
пожарима и у последњем рату. У Хопову је Доситеј Обрадовић провео 3 
монашке године. 

Манастир Старо Хопово 2 km североисточно од манастира Хопо-
во /је такође црква бившег манастира Старо Хопово/. Ктитор је био Ћорђе 
Бранковић, син деспота Стевана Бранковића око 1500. године. Првобитна 
црква дрвене грађе, страдала је у земљотресу, а данашња грађевина је по-
дигнута 1732. године. Старо Хопово било је метох манастира Хопово. 

Манастир Раковац на северним обронцима Фрушке горе, 13 km 
удаљен од Ирига, подигао је војвода Рака Милошевић, коморник деспота 
Јована Бранковића 1533. године. Турци су га палили два пута а много је 
страдао и у II светском рату, када је изгорео иконостас. 
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Манастир Беочин удаљен је од Беочина 4 km и налази се западно 
од манастира Раковца. Потиче из XVI века. Ново здање подигнуто је на 
рушевинама старе цркве дрвене грађе 1731. године. 

Манастир Врдник се помиње 1579. године, налази се 7 km западно 
од Ирига. Назива се и Раваницом, јер су у Врдник 1697. године побегли 
калуђери из манастира Раванице код Ћуприје са телом кнеза Лазара. Они 
су обновили тада пуст манастир. Данашња црква је зидана 1801-1811. го-
дине. У близини су руине града Врдника једног од најстаријих утврђења у 
Војводини /мађарски град из 1315. године, Врдничка кула и Донжон кула 
на врху брежуљка/. 

Манастир Јазак удаљен је 4 km од манастира Врдника, потиче с 
почетка XVI века /1522. година/, манастирска црква је 1736. године заме-
њена новом. Јазак је имао богату библиотеку која је у II светском рату 
опљачкана; однете су многе штампане и рукописне књиге. 

Манастир Мала Ремета налази се 3 km од манастира Ремете. По-
дигнут је на рушевинамс католичког самостана /вероватно/ средином XVI 
века. Подигли су га монаси манастира Раче. 

Манастир Бешенево удаљен је 2 km северозападно од манастира 
М. Ремета, подигао га је краљ Драгутин, који је владао Сремом од 1284-
1316. године. Манастир је у рушевинама, а страдао је у II светском рату. 

Манастир Шишатовац налази се 1 km западно од Лежимира, 
основали су га калуђери манастира Жиче у XVI веку, када су побегли с ју-
га у Фрушку гору. Била је то стара црква Реметска или Реметица. Ранију 
манастирску цркву, Турци су палили неколико пута. Нова је подигнута 
1758. године. Црква и конаци су страдали у II светском рату. 

Манастир Петковица удаљен је 2 km од Лежимира и налази се 
близу манастира Шишатовца. Стари манастир био је једна од најранијих 
цркава Фрушке горе из 1588. године. 

Манастир Кувеждин налази се 2 km западно од Петковице, а по-
тиче из 1569 године. Вероватно га је подигао деспот Стеван Штиљановић. 
Турци су га разорили, а обнављали одбегли монаси манастира Сланци. Да-
нашња барокна црква потиче из 1815. године. 

Манастир Дивша /Ђипша/ налази се 6 km од манастира Кувежди-
на, ктитор му је деспот Јован Бранковић. Манастирска црква је обновљена 
1753. године, а у последњем рату веома је оштећена. 

Манастир Прибина глава налази се североисточно од Шида, 3 km 
од Беркасова. Подигао га је властелин Приба још у XII веку, а обновио де-
спот Јован Бранковић. Монаси овог манастира основали су манастир Ко-
виљ у Бачкој у XVII веку /који је био метох Прибине главе/. Данашња ма-
настирска црква потиче из 1741. године. Манастир је имао богату библио-
теку која је у II светском рату однета. Манастири Фрушке горе су током 
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векова више пута страдали, дограђивани, обнављани, неки су још у руше-
винама. Скоро сви су имали конаке који су такође рушени, паљени, обна-
вљани, рестаурисани, конзервирани. Обновљени конаци у новије време се 
користе као дечија одмаралишта. Монаси фрушкогорских манастира при-
хватају туристе и истраживаче, обрађују поседе, производе ради опстанка 
свог и манастира. Заштићени су као историјска, религиозна и културноу-
метничког добра (Тркуља, 1991). 

 

 
 

Слика 2. – Манастир Хопово 
 
 

Манастири Овчарско-кабларске клисуре 
 
У Србији, три реке се означавају називом Морава и три реке се на-

зивају Моравица. Кроз западну Србију тече упореднички река Западна 
Морава /211 km/, која се код Сталаћа спаја са меридијанским током Јужне 
Мораве, дајући Велику Мораву. Западна Морава постаје од три реке – 
Скрапежа, Ћетиње и најдужег тока Голијске Моравице, које се спајају код 
Пожеге. Долина Западне Мораве је композитна са четири котлине и три 
клисуре. Западна Морава је узводно од Чачка просекла 15 km дугачку и 
око 700 m дубоку Овчарско-кабларску клисуру, између Чачанске и Поже-
шке котлине. Та, реперна домна епигенија одваја планину Каблар /885 m/, 
северно од Овчара /968 m/, јужно, десно од реке. Тим пресецањем, прво-
битно јединствена планинска целина је подељена у два дела. Начин из-
градње клисуре има изузетан значај за морфогенезу слива Западне Мораве 
и сав рељеф западне Србије. 
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У клисури се налазе: познато природно лечилиште „Овчар бања“ и 
десетак манастира, који се због концентрације на релативно малом просто-
ру, означавају као „Овчарско-кабларска Света гора“. Са леве стране За-
падне Мораве су манастири: Благовештење, Никоље и Јовање, као и теме-
љи старог манастирa Преображења који је срушен 1911. године, ради из-
градње (просецања) пруге кроз клисуру. 

С десне стране реке су манастири: Св. Тројице, Сретење, Ваведење 
ново подигнути манастири Вазнесење и Преображење. 

У Чачанском рејону до Пожеге и Ариља, концентрисано је десет 
манастира. Већина поменутих манастира подигнута је у турско време, када 
су се православне богомоље подизале у забаченим врлетима, скровитим и 
шумовитим просторима. Манастири су скромних димензија, махом мали и 
једноставни, а ктитори су им били монаси и народ. 

Манастир Јовање је у облику тролиста, Никоље налик на сеоску 
црквицу, Св. Тројица и Благовештење подсећају на Рашку школу. Фреске 
из XVII века, очуване су у Благовештењу и Никољу. 

Групи Овчарско-кабларских манастира прикључују се суседни: 
манастир Јежевица /11 km југоисточно од Чачка/; манастир Рујно код 
Ужица; манастир Рача код Бајине Баште. 

 

 
 

Слика 3. – Манастир Сретење 
 

Слика 4. – Манастир Св. Тројица 
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