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Споменик културе од
великог значаја

МАНАСТИР ФЕНЕК
Јаково

М

анастир Фенек смештен je у
југоисточном делу Доњег Срема,
на територији села Јакова, удаљен
20 километара од Београда. Манастирски
комплекс се састоји од цркве посвећене
светој Петки, конака који окружује цркву
са три стране и засебне капеле такође
посвећене светој Петки. Иако по свом
географском положају не спада у групу
фрушкогорских манастира, Фенек је по
свом настанку, условима историјског
развоја и архитектонским обликом увек
третиран у оквиру ове групе. С обзиром
на то да се дуго налазио у близини
границе Турског и Хабзбуршког царства,
Фенек је доживљавао бројне девастације
и оштећења током бурне историје. Од
самог оснивања манастир је био значајно
средиште култа свете Преподобне мати
Параскеве, који се од почетка XV века
нарочито развија на подручју Београда
и Доњег Срема. Тај култ је успео да се
одржи до данашњих дана.

извештају од 2. децембра 1775. године,
манастир Фенек су, као и манастире
Крушедол и Хопово, подигли у другој
половини XV века српски владика
Максим Бранковић, са братом деспотом
Јованом и мајком Ангелином. Ипак,
најранији историјски помен Фенекa
потиче из 1563. године.
На основу археолошких истраживања
може
се закључити да је стара
Првобитна црква
Не постоје поуздани подаци на основу црква манастира Фенек изведена
којих би се могао утврдити тачан датум као једнобродна, лонгитудинална и
подизања манастира, нити име његовог вероватно засведена грађевина са
ктитора. Према предању, које преноси бочим полукружним певницама. По
митрополит Викентије Јовановић у свом свом облику је припадала сажетом

типу триконхалних цркава моравског
стила. Оваква концепција сакралних
грађевина је од средине XV века
негована у крајевима преко Саве и
Дунава, одржавајући тако традицију
средњовековне моравске архитектуре
и након пропасти српске државе. У
каснијим временима, нарочито током
XVIII века, постоје бројна историјска
сведочанстава која нам дају податке о
изгледу првобитне цркве и целокупног
манастирског комплекса. Нарочито
је битна документована историјска
грађа у вези с детаљним пописима
манастира из 1735, 1753, 1771. и
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1789–1791. године. Остаје нејасно да
ли је кубе било саграђено истовремено
када и првобитна црква или је настало
средином XVIII века (између 1735. и
1753. године), када је саграђен и барокни
звоник. Најисцрпније историјско
сведочанство о судбини манастира,
у првим вековима постојања, даје
игуман Фенека Викентије Ракић у спису
Историјат манастира Фенек из 1797.
године. Управо се њему може приписати
највећа заслуга за подизање нове
манастирске цркве. Иако су припреме
за обнову манастира и изградњу нове
цркве отпочеле већ 1775. године, на
реализацију изградње чекало се све до
краја XVIII века због недостатка новца
и ратних збивања 1789–1791. године,
Капела св. Петке
St. Petka’s Chapel
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XVIII века на подручју Карловачке
митрополије. Цркве оваквог облика, с
једноставном основом и са снажним
звоником на развијеној западној
фасади, представљају крајњи резултат
у еволуцији црквених грађевина рашке
стилске групе. Својим димензијама
црква je уједно и најмонументалнија
сакрална грађевина у овом делу
Срема, као и на ширем подручју града
Београда. У основи је организована као
лонгитудинална грађевина у форми
сажетог крста, са плитко избаченим
Архитектура цркве свете Петке
певницама. На источном делу се
Данашња црква св. Петке, у оквиру
налази пространа апсида, а на пресеку
комплекса манастира Фенек, по свом
главног брода и трансепта уздиже се
архитектонском склопу представља
витка купола. Зидана је од опеке у
изразит пример барокних сакралних
кречном малтеру, са употребом других
грађевина које се подижу крајем
материјала у реализацији прозорских
отвора, портала и подне површине.
У реализацији екстеријера истиче се низ
правилно ритмованих прозора између
којих се налазе плитки пиластри. Фенечки
пиластри на постаменту заједно са
главним профилисаним венцем припадају
облицима тосканског реда. Архитектонску
реализацију фасада одликује богатство
барокних декоративних елемената који
највише долазе до изражаја на звонику
и западној фасади. У духу средњовековне
српске традиције изнад западног портала
је постављена мермерна плоча са
ктиторским натписом, посветом цркве и
датумом изградње.
када је манастир прилично страдао.
Нова барокна црква која и данас постоји
подигнута је у периоду 1794–1797.
године, по пројекту земунског мајстора
Маурилијуса Рабла, а Ракић поводом
завршетка цркве с нескривеним
поносом бележи: „Иста црква заврши
се у свему у лето 1797. са звоником и
украшеним кубетом. Покривена лимом
црква својом лепотом превазилази све
сремске и фрушкогорске цркве“.

Унутрашњост цркве је пространа
и изузетно добро осветљена,
а простором доминира високи
иконостас, изведен у три реда. Према
расположивим подацима иконостас
је израдио познати новосадски
дуборезац Аксентије Марковић,
1798. године. О његовим уметничким
вредностима можемо судити једино
по резбареним деловима горњих зона,
јер су доње зоне уништили Аустријанци
1914. године. Својом архитектонском
концепцијом и обликовањем детаља,
као и организацијом икона фенечки
иконостас
припада
барокном
типу. Однос између хоризонталне
рашчлањености и вертикалног
нагласка на крсту као централном
мотиву дат је уравнотежено, а цела
концепција одише монументалношћу,
дајући архитектонско - ликовни
акценат ентеријеру цркве. Непосредно
након повратка са школовања у
Бечу, панчевачки сликар Петар
Радосављевић израдио је иконе за
иконостас, у периоду од 1818. до 1820.
године. У њима је видљив утицај
класицистичких формула, нарочито
у композицији и цртежу, док је
колорит нешто живљи и ближи духу
романтизма. Коначно 1859. године,
земунски сликар Димитрије Петровић
је ентеријер цркве осликао фрескама,
које нажалост нису очуване.
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Капела св. Петке
Од свог постанка до данас за манастир
се везивао култ исцелитељског извора.
Озидани бунар с лековитом водом
појављује се тако у свим описима
манастира Фенек као његова посебна
знаменитост. Над лековитим извором је
некада постојала стара капела, о чијем
времену постанка не постоје подаци, али
о њеном изгледу сведочи бакрорез Свете
Параскеве из 1782. године. Овај ликовни
предложак приказује капелу као скромно
полигонално здање са призиданим
правоугаоним анексом. Данас постојећа
капела св. Петке, удаљена сто метара
од манастирске цркве, потиче из 1800.
године. О времену подизања сведочи
ктиторски натпис у припрати капеле.
Радови на коначном уређењу и опремању
унутрашњости капеле потрајали су још
неко време, тако да је њено освећење било
тек 15. августа 1807. године. Цео објекат
је изведен једноставно и уравнотежено.
Реч је о мањем једнобродном објекту
чији унутрашњи простор сачињавају
полукружна апсида на источној страни,
наос у средини са плитким певницама и
осмострана припрата на западу, испод
чијег крова се налази озидани бунар.
Фасаде капеле су изведене у духу барока,
са хоризонталном поделом на три зоне.
Вертикални акценат дају пиластри на
соклу, над којима је подигнут наглашено
профилисан кровни венац. Различито
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решење кровних облика над капелом,
односно двоводног крова над наосом
и пирамидалне кровне структуре са
лантерном на врху, изнад припрате,
сведочи највероватније о двоструком
карактеру објекта, који је служио као
капела над „водицом“, а уједно и као
манастирска гробљанска капела.
Конаци
Данашњи конаци манастира Фенек
обухватају цркву са три стране: западне,
северне и јужне. Претпоставља се да
су изграђени 1785. године, кад их је
освештао митрополит Мојсеј Путник.
Најпотпуније податке о историјском
изгледу конака дају сачувани планови
из 1878. године. Иако су страдали у

каснијим ратним дешавањима, конаци
и данас представљају импозантну
барокну једноспратну грађевину, са
отвореним тремом ка порти цркве.
Манастир Фенек је 1979. године
проглашен за културно добро од
великог значаја.
Литература:
1. Јанко Магловски, Ктиторски натписи на цркви
манастира Фенекa, Саопштења Републичког
завода за заштиту споменика културе, XX–XXI,
Београд 1988/1989, 237–244.
2. Бранко Вујовић, Манастир Фенек, Београд,
1995.
3. Зоран Симић, Даница Димитријевић,
Сима Ћирковић, Почеци манастира Фенека,
Саопштења Републичког завода за заштиту
споменика културе, XXVII–XXVIII, Београд,
1995/1996, 79–94.

Манастир Фенек са црквом св. Петке и конаком пре 1913
Fenek monastery with St. Petka’s Church and mansion before 1913

FENEK MONASTERY

Cultural Monument
of great value

Jakovo

T

he Fenek Monastery is located in
the southeastern part of Donji Srem
region, in the territory of the village
of Jakovo, 20 kilometers away from Belgrade. The monastery complex consists of
a church dedicated to St. Petka, a mansion
surrounding the church on three sides and
a separate chapel also dedicated to St.

Petka. Although by its geographical position does not belong to the group of Fruška
Gora monasteries, Fenek by its origins,
conditions of historical development and
architectural form has always been treated
within this group. Since it was located near
the border between Turkish and Habsburg
Empire for a long time, Fenek endured nu-

merous devastation and demage during
the turbulent history. Since its establishment, the monastery was significant cult
center of St. Venerable Mother Paraskeva,
which from the beginning of the 15th century was developing especially in the area
of Belgrade and Donji Srem region. This cult
managed to survive up to the present day.

Манастир Фенек са црквом св. Петке и конаком
Fenek monastery with St. Petka’s Church and mansion
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The original church
There are no reliable data on the basis of which either the exact date of the
monastery construction or the name of its
founder could be determined. According to
tradition, given by Metropolitan Vikentije
Jovanović in his report dated December 2,
1775, the monastery Fenek and the monasteries Krušedol and Hopovo as well, were
raised by Serbian Bishop Maksim Branković
with brother Despot Jovan and mother
Angelina in the second half of the 15th
century. However, the earliest historical
records about the Fenek date back to 1563.
Based on archeological researches, it can
be concluded that the old church of the
Fenek monastery was made as one-nave,
longitudinal and probably vaulted building with semicircular lateral choir rooms.
By its shape, it belonged to compact type
of Morava style triconchal churches. From
the mid - 15th century such a concept of
sacred buildings was fostered in areas
across the rivers Sava and Danube, preserving in this way the tradition of medi-

eval Morava architecture, even after collapse of the Serbian state. In later periods,
especially during the 18th century, there
are numerous historical testimonies giving us information about the layout of the
original church and the entire monastery
complex. Documented historical materials
related to detailed inventories of monasteries from 1735, 1753, 1771 and 1789-91
are particularly important. It remains unclear whether the dome was built simultaneously with the original church or in
the mid - 18th century (between 1735 and
1753), when even the Baroque bell tower
was built. The most detailed historical evidence about destiny of the monastery, in
the first centuries of its existence, gives
the abbot of Fenek monastery Vikentije
Rakić in the document History of the Fenek
Monastery from 1797. The greatest credit
for raising the new monastery church can
be attributed to him. Although preparations for the monastery restoration and
new church construction started in 1775,
the realization of the construction was

pending until the end of the 18th century,
due to money shortage and war events in
1789 – 91, when the monastery was quite
damaged. The new baroque church existing even today was finally constructed in
the period 1794 – 97, according to the design of the Zemun master Maurilius Rabl,
and Rakić, on the occasion of the church
completion, noted with unconcealed
pride: „The same church was completely
finished in the summer of 1797 with a bell
tower and adorned dome. Covered with
tin, the church with its beauty surpasses
all the Srem and Fruška Gora churches.’’
Architecture of St. Petka Church
Today’s church of St. Petka, within the
complex of the Fenek monastery, by its
architecture represents a distinct example
of Baroque sacred buildings constructed at
the end of the 18th century in the area of
the Metropolitanate of Karlovci. Churches
of such a shape with simple basis and
with strong bell tower on the developed
western façade represent the final result

in the evolution of church buildings of
Raška style group. With its dimensions,
the church is at the same time the most
monumental sacral building in this part of
Srem region and in the wider area of Belgrade, as well. In its base, it is organized
as longitudinal structure in the form of
reduced cross, with choir rooms sticking
out shallowly. There is a spatious apse in
the eastern side, and the slender dome
surmounts the intersection between the
main nave and the transept. It was built
of brick in lime mortar, with the use of
other materials in the realization of window openings, portals and floor surfaces.
A series of windows with regular frequencies between which the shallow
pilasters are located, are emphasized
in the realization of the exterior. Fenek
pilasters on the pedestal together with
the main profiled cornice belong to the
forms of Tuskan order. The architectural
realization of the facade is characterized
by the variety of Baroque decorative elements which are the most visible in the

bell tower and west facade. In the spirit of
the medieval Serbian tradition, above the
western portal, a marble plate is placed
with the donor’s inscription, a dedication
of the church and the construction date.
The church interior is spacious and very
well illuminated, and the place is dominated
by high iconostasis, made in three rows.
According to available data, the iconostasis was made in 1798 by famous woodcarver from Novi Sad Aksentije Marković.
Its artistic values can be judged only by the
carved parts of the upper zones, because
the lower zones were destroyed by Austrians in 1914. With its architectural concept
and detail formation, as well as with organization of icons, the Fenek iconostasis
belongs to the Baroque type. The relation
between the horizontal division and the
vertical emphasis on the cross, being a
central motif, is given in a balanced way,
and the whole concept is monumental,
giving architectural – art emphasis to the
church interior. In the period from 1818 to
1820, immediately after returning from

studies in Wienna, Petar Radosavljević,
painter from Pančevo, painted icons for the
iconostasis. The impact of classicist formulas is visible in them, especially in the composition and drawing, while the colouring
is more vivid and closer to the spirit of
Romanticism. Finally in 1859, the painter
from Zemun Dimitrije Petrović painted
the interior of the church with frescoes,
which unfortunatelly are not preserved.
St. Petka’s Chapel
From its foundation up to the present day,
the cult of the healing spring was attached
to the monastery. So, the built-well with
healing water appears as its special sight
in all the descriptions of the Fenek monastery. Above the healing spring existed
once the old chapel, about whose period of
foundation the data do not exist, but the
engraving of St. Paraskeva from 1782 testifies to its form. This art template represents
the chapel as a humble polygonal building
with rectangular annex additionally built.
Today’s chapel of St.Petka, hundred meters

away from the monastery church, dates
back to 1800. The donor’s label in the chapel’s narthex testifies to the period of its
raising. Works on the final arrangement
and equipping the chapel’s interior lasted
for some time, so that its consecration took
place on August 15, 1807. The entire facility
was made in simple and balanced way. It is
a small single-nave building, whose interior
space is composed of semicircular apse on
the eastern side, naos in the middle with
shallow choir rooms and octagonal narthex
on the western side, under whose roof the
built-well is located. Chapel’s facades are
made in the spirit of Baroque, with a horizontal division into three zones. Vertical emphasis is given by the pilasters on stone, over
which the emphasized profiled roof cornice
was erected. Different solutions of the roof
shapes over the chapel, i.e. two-arched
roof above the naos and the pyramidal roof
structure with a lantern on top, above the
narthex, testifying most likely to the double
character of the building, which served as a
chapel above the ‘water’, and at the same
time as a monastery cemetery chapel.
Mansion
The present mansion of the Fenek
monastery, circle the church from three
sides: western, northern and southern.
It is assumed that it was built in 1785,
when it was consecrated by the Metropolitan Mojsej Putnik. The most detailed
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data about the historical appearance of
the mansion are provided by the preserved designs from 1878. Although it
was damaged in the later war events,
the mansion represents even today an
imposing Baroque one-floor building,
with open porch towards the church yard.
In 1979 the Fenek monastery was proclaimed a cultural monument of great value.
Иконостас цркве св. Петке
Iconostasis of the St. Petka’s Church
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Западни и источни изглед цркве св. Петке
Western and Eastern appearance of the St. Petka’s Church
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