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Старо монашко средиште, манастир Света Тројица, древна Врхобрез- 
ница у близини Пљеваља, потиче из првих деценија XVI столећа, али има- 
мо назнака да је ово место духовног окупљања постојало много раније. За- 
лагањем игумана Висариона средином XVI века манастир је обновљен и 
тада се подиже главна црква, а 1592. године уз цркву се дограђује припрата, 
трошком тројичког монаха Георгија, сина му Ананија, као и спахије Војина 
који су припадали једној угледној и имућној породици из села Поблаћа бли- 
зу Пљеваља. Цркваје украшена фрескама током 1592. и 1595. године, о чему 
сведочи и сачувани натпис у припрати. Сликар поп Страхиња из Будимља, 
познати живописац XVI века, који је осликао многе манастирске цркве, ра- 
дио је у манастиру Морачи, Светом Николи у Градишту, Подврху, Озрену, 
био је мајстор и тројичких фресака.

У манастиру Свете Тројице Пљеваљске, током времена, настала је бо- 
гата манастирска ризница и библиотека. Она данас представља једну од 
најбоље сачуваних старих манастирских ризница. Захваљујући живој ду- 
ховној делатности манастира, нарочито током XVI и XVII столећа, која је 
окупљала тадашње најобразованије људе, књижевнике и илуминаторе, као 
и преписиваче књига, који су поседовали високу културу, у манастиру су 
се стекла многа вредна сликарска, везилачка, књижевна, златарска и дрво- 
резбарска уметничка дела, стварана од домаћих, али и страних уметника, 
доспела у манастир као поклони, или су ту нашла заклон по нестанку свог 
места настанка.

Ризница манастира Свете Тројице Пљеваљске, једна је од ретко сачува- 
них ризница српских манастира постнемањићког периода. Већина их је до 
наших дана доспела оштећена у пожарима и похарама, често скоро сасвим 
уништена. Некада су у калуђерским сеобама ризнице делимично или са- 
свим расељене, те њихове драгоцености, данас у другим црквеним збиркама 
сведоче о свом исходишту и на свој начин повезују старе и нове духовне
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центре. У невољама, калуђери су некада закопавали и земљи поверавали на 
чување освећене предмете своје ризнице, као што је био случај са закопаном 
ризницом манастира Бање Прибојске, недавно откривене током конзерва- 
торских испитивања. Поменимо и ковчег древних драгоцености нађен под 
темељима цркве Светог Петра код Новог Пазара, као и не тако давне налазе 
златника у манастиру Студеници и црквишту код Ужица, што све казује да 
легенде о закопаном благу нису без основе.

Манастирска ризница најбоље одражава животни ток манастира, јер 
њени драгоцени предмети који су вековима пристизали, на свој начин гово- 
ре како о приложницима, тако и уважавању манастира коме дарове прино- 
се, нарочито када се ради о манастиру у коме се посебно негује култ неког 
светитеља.

Данашње ризнице манастира Студеиицв, Пећи, Бање Прибојске, Деча- 
на, Пиве и Савине, сређене, систематски проучене и публиковане, доприносе 
разумевању наше средњовековне духовности. Сваки предмет на самосвојан 
начин говори о времену у коме је настао, поручиоцу, његовом друштвеном 
статусу, укусу, мајстору коме је поверена израда и уметничким особинама и 
вредностима предмета, као уопште о токовима развоја наше сакралне при- 
мењене уметности.

Нажалост, најзначајнији манастири из времена Немањића, сем Дечана, 
који су скоро у целини сачували своје драгоцености, нису сачували „цркве- 
не сасуде“ како су у древна времена називани литургијски предмети којима 
су их ктитори одмах по изградњи богато опремали.

Великаулогау развоју уметничке делатности припада наручиоцима, не 
само ради њихове материјалне моћи, него и ради одређеног знања о умет- 
ности. Не треба заборавити да су то углавном људи који су путовали, доста 
видели и били у стању да развију известан укус.

Повећавањем броја имућних људи грађанског слоја, трговаца и занат- 
лија, проширио се круг наручиоца разноврсних уметничких дела с тежњом 
да се досегне квалитет узора насталих у кругу моћних.

Тешко је данас докучити све путеве којима се у прошлости одвијала 
размена добара -  од продаје соли пастирима до финих свилених тканина 
разним малим обласним господарима пљеваљског краја.

Трговало се кожама, крзнима дивљачи, стоком, воском, дрветом, рудом 
и другим сировинама, које су преношене караванским путевима.

Привредном напретку Пљеваља, погодовала је околност што је било 
важна раскрсница друмова који су водили из Дубровника и Котора, као и 
Сарајева и Хрватске до Цариграда. Још је Венецијанац Benedetto Ramberti, 
учени путописац XVI века забележио да су Пљевља, античка Сапуа, ро које
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се долази старим римским путем од Требиња преко Фоче.1 Од римских вре- 
мена, када се горње Подриње и Полимље налазило на источном рубу про- 
винције Далмације, у близини данашњих Пљеваља било је развијено рударс- 
тво, о чему сведоче археолошка истраживања на некрополама у Коминима и 
у Коловрату, односно Муниципију С. Фрагмент једног римског епиграфског 
споменика, база за статуу са натписом, употребљен је секундарно као носач 
југоисточног пиластра припрате цркве манастира Свете Тројице у Пљевл^и- 
ма. Трагови старог рударења огледају се и у топонимима пљеваљског краја.

Свакако да је чињеница да су Пљевља од давнина била важна раскрсни- 
ца друмова којима су ишли из Дубровника и Котора, али и Сарајева карава- 
ни робе, утицала на привредни развој града. Путници са Запада, као Paolo 
Contarini, млетачки посланикуЦариграду и другидипломатски изасланици, 
као и путописци који су крајем XVI века пролазили кроз Пљевља, описују 
варошицу, Хусеин пашину џамију са чесмом и каравансарај, не помињући 
манастир Свете Тројице, јер каравански пут није пролазио поред њега, као 
поред недалеких манастира Милешеве и Добруна. Нарелативно малом про- 
стору западног дела Рашке области налазила су се три епископска седишта
-  Милешево, Бања и црква Светог Петра и Павла у Бијелом Пољу -  што је 
вероватно допринело мањој и споријој исламизацији становништва окупље- 
ног око манастира Милешева, Бање Прибојске, Свете Тројице Пљеваљске, 
Куманице, Давидовице, Никољца и Светог Николе у Подврху, у којима се 
неговала хришћанска духовност, писменост и књижевност, уметност српс- 
ковизантијске традиције.

* * *

Српска средњовековна књижевност је готово сва религиозна, али је нису 
стварала само духовна лица, него и световна и није као битне претпоставке 
имала оригиналност и националност, што су особине, које је као идеале ис- 
такао романтизам. Текстови хагиографија са узбудљивим причама из живо- 
та светаца, њихових страдања и чуда, беседе, поезија, летописи, родослови, 
као и читава преводна књижевност, апокрифи, романи, хришћанска топог- 
рафија, хронографи, нису само збир историјских података које историчари 
у њима некад узалудно траже, често их својевољно процењујући — већ су 
пре свега сведочанства свестраног интересовања и радозналости средњо- 
вековног човека, духовних понирања и мисаоних узлета и дара својих тво- 
раца. Средњовековни писци нису превасходно писали ради тога да будућим 
историчарима дају грађу за писање историје, већ да и људима свог времена

1 Rad JAZU knj. LVI, Zagreb 1881. 2 13-215.
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пруже списе који ће их поучавати, забављати, очаравати, храбрити, изази- 
вати у њима мисли о животу, врлини, али и о смрти, Страшном суду који 
следи. Страх од Страшног суда провејава из целокупне средњовековне књи- 
жевности, обузимајући на исти начин обичне људе и владаре, које подстиче 
да зидају задужбине за спас душе, о чему између осталог сведоче молитве 
Христу судији, исписане на свитку Стефана Дечанског, аренга Душанове 
повеље Хиландару, молба Богородици „последњој нади“ цара Уроша, Јефи- 
мијина молитва на покрову кнезу ЈТазару и друга забележена обраћања Све- 
вишњем за спас на судњем часу. Захвалност Богу, творцу васељене, побожни 
срењовековни владар изражавао је дарујући за душу споменик, цркву, која 
је одувек значила микрокосмос, мали свет у коме се осећа одсјај божанског 
праузора. Црквену грађевину као модел универзума, схватају литургичари 
и теолози следбеници Псеудо Дионисија Ареопагита, а модел цркве према 
примеру описа Едеског храма, имао је кубично постоље са куполом, као 
што је свемир схематично представљен код Козме Индикоплова.

Текст Песме смрти у препису презвитера Костадина из 1520. године
-  рукописној допуни на примерку Октоиха првошасника, издање Ђурђа 
Црнојевића штампаног 1494. године на Цетињу, из збирке Пећке патријар- 
шије бр. 6, који је ушао у историју српске књижевности на основу само два 
до сада позната преписа, препознала је Катарина Мано-Зиси и објавила у 
Зборнику проф. Ђорђа Трифуновића.2 Непредвидљивост, неумитност и не- 
заобилазност смрти, о чему Песма говори, присутна је у свести сваког чове- 
ка. Тако, краљица Јелена Анжујска препричавајући текст Јована Златоустог, 
говори сину Драгутину „Овај наш сујетни живот није живот, но љута смрт. 
Данас овде, а сутра онде, данас владар, а сутра поданик, данас богат, а сут- 
ра ништа, данас судија, а сутра суђени...“. Фреске у припратама манастира 
илуструјући визију Страшног суда, као и текстови средњовековних писаца 
подсећају да „река огњена тече, шумно тражећи да прими грешнике и књиге 
наших дела отварају се ... и тада ће као горки клеветници пред нама стати 
греси наши, изобличавајући нас и страшно ће се на тој распри свако испи- 
тивати ...“ (Teogocuje).

Читајући дела наших старих писаца или преводне књижевности, иска- 
заних старословенским језиком, којије био не само књижевни језик, него 
и сакрални, ми свакако не можемо мислити и осећати оно што су они и 
њихови савременици мислили и осећали, али се можемо њиховим мисли- 
ма и осећањима приближити и боље их разумети. Веома одуховљена наша 
стара књижевност није апстрактна, њени писци и када су анонимни имају 
јасно одређене и формулисане мисли, као претставници једног света и вре-

2 Словенско средњовековно наслеђе. Зборник посвећен професору Ћорђу Трифуновићу, 
Београд 2001, 279-289.
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мена у коме се оно што је најлепше и најдубље у било ком уметничком 
облику изражавања, сматрало општим добром. У ликовној уметности, да би 
се сачувао привид историчности и верности праузору, коришћени су стари 
предлошци, мада им је свако време утиснуло свој печат. Тако је у процесу 
духовног сазревања и укључивања у културно стваралаштво Средоземља, 
источног и западног света, и код Срба дошло до ширења видика и сопс- 
твеног стваралачког чина, који не ретко показује становиту дихотомију у 
маштовитој синтези источних и западних утицаја.

* * *

Овом приликом, не улазећи у разматрања свих бројних историјских из- 
вора, студија и расправа које се односе на манастир Свете Тројице Пље- 
ваљске, задржаћемо се само на анализи оних који су у вези са нашом темом
-  о путевима настанка и обнови ризнице Тројице Пљеваљске.

Реализацију сложеног истраживачко-конзерваторског подухвата какав 
је био овај пројекат обнове, чије успешно остварење ће допринети бољем 
познавању историјско уметничког значаја овог споменика, који својим очу- 
ваним драгоценостима омогућава сагледавање културних прилика и духов- 
ности пљеваљског краја током XVI и XVII века, а и касније, свеколиким 
залагањем помогли су: Господин Филарет, епископ милешевски, Господин 
Ристо Манојловић, директор пљеваљскоГ Музеја, 1осподин Џуверовић, ди- 
ректор рудникау Пљевљима, као Главни донатор обнове и Управа манастш- 
р ауз подршку родољубивих Пљевљака.

На предлог владике господина Филарета, а по одлуци Светог архијерејс- 
ког синода Српске православне цркве и Епархије милешевске бр. 462 од 17. 
јула 2000. године, прихватила сам се бриге око обнове и постављања тројич- 
ке ризнице, што је подразумевало и конзервацију и рестаурацију експоната, 
који су у веома лошем стању очуваности, у тешким ратним околностима 
допремљени у Народни музеј у Београду, где су у атељеима за конзервацију 
и рестаурацију, брижљиво и веома професионално обновљене троичке дра- 
гоцености, повративши негдашњи сјај иконописа и златарских предмета.3

Конзервација текстила, златотканих старих одежди и литургијских ве- 
зених предмета, поверена је инжењеру хемије Сенки Дурутовић из Ник- 
шића, у чијој радионици је беспрекорно изведена.

3 Комисија образована за попис, прсглед стања, као и праћење процеса рада на обнови 
тројичког материјала, у саставу Анике Сковран, Јована Пантића и Зорана Павловића, шефова 
Одељења за рестаурацију и конзервацију Народног музеја, након три године рада, предала је 
претставницима Милешевске епархије и манастира Свете Тројице експонате ризнице.

123



АНИКА СКОВРАН

Сређивање, конзервацију рукописа и старих штампаних књига знаме- 
нитог троичког -  врхобрезничког скрипторија, већ раније је током 2000. 
године, обавило Археографско и конзерваторско одељење Народне библи- 
отеке Србије. Каталог рукописа обрадио је недавно и публиковао Радоман 
Станковић,4.

* * *

Манастир Света Тројица у Врхобрезници, у непосредној близини Пље- 
ваља, посебно њен скрипторијум, био је јединствено монашко средиште у 
коме су током XVI и XVII века стварана уметничка дела изузетне вреднос- 
ти. Манастирска ризница богатством рукописних, илуминираних и старих 
штампанихкњига, икона, златарских литургијских предмета, црквеног веза, 
уметничког мобилијара украшеног интарзијом и вотивних дарова, накита 
побожне пастве, на свој начин сведочи о историјату овог светилишта, дугом 
скоро пет столећа.

Најстарији помени манастира Свете Тројице, на чијем се простору и 
пре оснивања данашњег манастира и турских освајања ових крајева налази- 
ла непозната нам богомоља, јављају се у четвртој деценији XVI века. Јеро- 
монах Сава, први именом познати преписивач врхобрезничког скрипторија, 
на једном рукопису 1537. године бележи да је преписао више минеја по на- 
логу игумана Василија, потоњег великосхимника, Висариона, оснивача ма- 
настира, и брата му монаха Саве, и жали се на Турке, који „долазе и одлазе 
све узимајући“.5

На турска узнемиравања жали се 1594. године и преписивач Венијамин, 
да тројичким црнорисцима досађују Агарјани, „велми нам досаждаху Ага- 
ранска чеда“.6

Поред свих невоља, преписивачки рад у манастиру није престајао. 
Трајао је више од једног столећа, током кога су учени дијаци -  монаси, име- 
ном знани и незнани, преписивали, али и вешто приређивали текстове зна- 
менитих дела старе теолошке литературе, како за свој манастир, тако и за 
потребе других.

Добар део ових рукописа сачуван је у тројичкој ризници све до данас, 
али су стицајем историјских околности, прилика и неприлика, многи ру-

4 Р. Станковић, Рукописне књиЈе манастира СвеШе Тројице код Пљево/ba /  Водени знаци 
и датирања, Београд 2003. Мој Студијски каталог тројичке ризнице је  у нрипреми и након 
дефинитивне ревизије материјала биће објављен.

5Л>. Стојановић, Стари српски записи и натписи I, Београд 1902, бр. 492.
6Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи 1, Београд 1902., бр. 865.
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кописи однети и данас се налазе по библиотекама широм света: Петров- 
граду, Москви, Прагу, Бечу, Кембриџу, као и неким нашим библиотечким 
збиркама.

У тројичкој књижници чувају се многе значајне рукописне књиге од 
којих су неке писане на пергаменту, као и на папиру: Диоптра Михаила 
Псела (XIV век), Синодик православља и Житије Светог Саве (XIV век), 
Служба Светом Сави и Светом Симеону и другим светитељима (1350-60), 
Паремезис Јефрема Сирина (1570-80), Диоптра Сарајевска (1610-20), Ве- 
лики Требник (1510-20), Типик Јерусалимски (1545), Маргарит Светог 
Јована Златоустог (1452), Зборник Златоустог (1644), Псалтир са последо- 
вањем (1646), Препис житија Јелене Анжујске (XVII век), велико илуми- 
нарно Четворојеванђеље дијака Димитрија (из шездесетих година XVI века) 
и Шестоднев Јована Егзарха Бугарског и Хришћанска топографија Козме 
Индикоплова (1649), ремек-дело преписивача Гаврила Тројичанина и илу- 
минатора Андрије Раичевића, понос тројичке ризнице.

У Врхобрезничком скрипторијуму шездесетих година XVI века, тројич- 
ки дијак, клирик, Димитрије, за свој манастир исписује велико Четвороје- 
ванђеље (бр.78), које је монах Евстратије повезао у скупоцени сребрни поз- 
лаћени оков. Лепота исписаног текста и исликаних заставица и иницијала 
овог Четворојеванђеља, Димитрија сврстава у краснописце и илумикаторе 
највишег ранга, кога достојно прати раскошни повез Евстратијев.7 Лепота 
писма и украса, као и скупоценог окова овог ремек-дела врхобрезничких 
црноризаца, убраја га у најзначајнија рукописна остварења настала у тур- 
кократији.8

Српска црквена уметност XVI и XVII века била је дубоко прожета 
средњовековном теолошком литературом, упућена на изучавање и преводе 
текстова светих отаца којих раније није било, те су им дела помно проучава- 
на у монашким срединама.

Углед манастира Свете Тројице средином XVII века, умногоме дугује 
своме сабрату монаху Гаврилу, чувеном преписивачу и приређивачу старих 
текстова, родом од Шћепан Поља са међуречја Таре и Пиве. Свестрано об- 
разован и маштовит као писац, преводилац и преписивач, Гаврило је оста- 
вио за собом велики број рукописних кодекса. Преписао је више хиљада 
листова за шест Псалтира, Шестоднев и Хришћанску топоГрафију Козме 
Индикоплова, један Минеј, Синаксар, БоГородичник, Врхобрезнички ХроноГ- 
раф, Молитвеник и Номоканон.

Два рукописа, Псалтир из 1643, данас у Библиотеци Матице српске у 
Новом Саду и Шестоднев Козме Индикоплова из 1649. године из рукописне

7Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи II, Београд 1903, бр. 4445.
*В. Мошин, Ђирилски рукописи манастира Свете Тројице код Пљеваља, Историјски за- 

писи, књ. XIV, 1-2, Цетиње 1958, 240.
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збирке манастира Свете Тројице Пљеваљске по својим ликовним вреднос- 
тима, по изванредним минијатурама и осталој орнаменталној декорацији, 
заставицама и иницијалима, заузимају веома значајно место не само у ок- 
виру Гаврилових дела високог калиграфског умећа, већ у односу на читаво 
ликовно, минијатурно и орнаментално српско стваралаштво XVII века.

Псалтир са синаксаром из 1643. године Гаврило преписује за милешев- 
ског јеромонаха Теодора, а ликовно га украшава мајстор Козма (Јован) чу- 
вени сликар тога времена који ради орнаменте и три изванредно уметнички 
обрађене минијатуре са представама цара Давида, Светог Георгија и срп- 
ских светитеља Саве и Симеона Немање. Српске светитеље сликар Козма 
је на истоветан начин представио на иконопису манастира Пиве (1638/9) 
и фресака и икона Мораче (1639. и 1645). Честе представе српских свети- 
теља у старом српском сликарству упућују на средњовековне писце, који 
као Доментијан у свом мистицизму описујући живот Светог Саве и Светог 
Симеона сматра, да су они мртви телом, али духом нису, те да и на небу бри- 
ну о српској земљи: „И отачаство своје, српску земљу, оба заједно, велим 
Симеон пречасни и свеосвећени Сава, утврђују молитвама к Богу и бранећи 
чувају од најезде непријатеља

О популарности српског светитеља принца-монаха Саве, после спаљи- 
вања његових моштију, сведочи и његова биографија коју је написао фра 
Тонко Мрнавић и објавио у Риму 1630. год.9

Дело Козме Индикоплова, славног морепловца и хроничара VI века из 
времена Јустинијанове владавине, Хришћанска топоТрафија, током више од 
хиљаду година било је по свом теолошком, културном и књижевном значају 
незаобилазна литература средњег века.

Пореклом александријски Грк, Козма се након далеких путовања чак до 
Цејлона и Индије, одакле му је и надимак, при крају живота замонашио и 
у Александрији изјеђу 547. и 549. описивао своје доживљаје и опажања на 
основу којих поред осталог, настоји да докаже истинитост казивања Светог 
писма и хришћанског учења. Он говори о земљи са обе стране Океана, пло- 
видби, трговини у далеким градовима Истока, ученим сапутницима, али и 
примитивним племенима и до тада непознатим му егзотичним животиња- 
ма. Његова књига је преписивана и илустрована вековима на широком про- 
странству хришћанског света. Из раног XI века на Синају у манастиру Св. 
Катарине счуван је један од најстаријих на пергамени писаних и илустрова- 
них примерака, а у XV, XVI и XVII веку код Грка, Руса, па и Срба, судећи по 
врхобрезничком свето тројичком примерку, била је веома популарна.10

9Живош СвешоЈа Саве од Ивана Тонка Мрнавића, Светосавски зборник 2., Београд 1939, 
118-141.

10 W. Wolska-Conus, La topographie chretienne de Cosmas Indicopleustes, Theologv et sience 
au Vlc siecle, Paris 1962; Weitzmann-Galavaris. The Monastery o f  Saint Catherine at Mount Sinai.
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Као што се у времену цветања српске средњовековне државе пишу 
књиге похвале Творцу космоса, по уверењу и заштитнику светородне Не- 
мањићке лозе, тако се у уметности XVI и XVII века дубоко прожетој тео- 
лошким мислима црквених писаца и обраћања старозаветним збивањима, 
налазе исте идеолошке поруке у име опстанка хришћанске духовности и 
охрабрења поробљеног народа.

Гаврило Тројичанин, после изванредне сарадње са сликаром Козмом 
на Псалтиру из 1643. године у идеалном споју преписивача и илуминато- 
ра, свој најобимнији, можда и најважнији посао обавља 1649. године, завр- 
шавајући рад заједно са сликаром Андријом Раичевићем на преписивању 
и илустровању великог рукописа Шестоднева Јована Егзарха бу\арско1 и 
Хрмшћанске топоГрафцје Козме Индикоплова. Овај импозантни кодекс са 
шездесетак минијатурних слика, дело искусног зографа Андрије и преписи- 
вача Гаврила, на путу развоја српских илуминираних рукописа, од настанка 
Мирослављева, Вуканова, Дивошева, Радослављева и других јеванђеља, па 
минијатура Минхенског псалтира, представља један од важних миљоказа у 
низу споменика српског средњовековног културног наслеђа.

Шестоднев Јована Егзарха, спада у једну од најцењенијих књижевних 
врста европске литературе средњег века. Оригинал Јованов је изгубљен, са- 
чувани су неколики српски и руски преписи. У манастиру Хиландару, по 
налогу ученог Доментијана, 1263. године Теодор Граматик преписује Шес- 
тоднев Јована Егзарха, на пергамени, лепим и читким словима, подељен 
по главама према данима стварања света. Рукопис се налази у Историјском 
музеју у Москви.

Пре него што је дао да му Теодор Граматик преписује Шестоднев, До- 
ментијан се занимао за ово дело у коме је нашао необичан свет симбола. 
Јован Егзарх је на основама библијског описа стварања света за шест дана 
и уз помоћ дела Василија Великог, Јована Златоустог, Северијана Гавалског, 
Аристотела и других, саставио енциклопедију козмогоније, небеса, светло- 
сти и таме, земље и мора, биља и животиња, и човека.

Шестоднев, Хексамерон, чине хомелије, беседе у прози или стиху које 
се односе на књиге Постања. Засновани на библијском учењу о стварању 
света, као религијско-филозофска поема, они се дотичу и античких фило- 
зофских мисли, што се види у делима многих хришћанских писаца који су 
се овом темом бавили од Василија Великог, Јована Златоустог, Јована Егзар- 
ха, Зонаре и других, све до нашег Петра Петровића Његоша (Луча Микро- 
козма).

The Illuminated Graek Manuscripts I: From the Ninth to the Tvvelfth Century. Princenton NJ 
1990.
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Уводни део код Јована Егзарха односи се на похвалу Творцу света и ње- 
гово најлепше, највредније створење -  човека: „Због кога је небо сунцем и 
звездама украшено и због кога је земља биљем, дрвећем и цвећем искићена 
и брдима улепшана. Због кога су море, реке и све воде пуне риба, коме су рај 
и само ово царство припремљени; и ако схвате, да ни за кога другога него 
за њих и како се не би радовали и веселили славећи Творца. И уз то, мора 
се помислити према каквом су узору људи створени, који положај имају у 
свету и за шта су створени ,..“n

Представа Човека са знацима зодијака (минијатура у тројичком руко- 
пису, лист 202 р), који по астролошким схватањима одговарају и управљају 
појединим деловима тела, почињући од темена (овна) до стопала (рибе), па 
о томе треба водити рачуна при лечењу рана и пуштању крви, упућује не 
само на обавештеност Андрије као илустратора рукописа, већ указује на 
извесна знања из биологије и физиологије, као и медицине, која су Срби 
преузели од Византинаца. Иначе симболика зодијака је део хеленистичког 
наслеђа из антике као наслеђена загробна симболика, која траје и у средњем 
веку. Писмо познатог црквеног писца VII века Јована Дамаскина о човеку, у 
једном српском рукопису XVII века у препису Христифора Рачанина, поз- 
натог преписивача и илуминатора рукописа манастира Раче, данас у Уни- 
верзитетској библиотеци у Болоњи (М. С.1044, марс.103.в.), а својевремено 
нађеном у манастиру Студеници, на првој страници, између редова текста 
има нацртану представу човека са почетним словима знакова зодијака који 
одговарају појединим деловиматела и у њих су уписани.12

Илустрације врхобрезничког Шестоднева и Хришћанске топографије, 
са копијама Минхенског српског псалтира из 1630. године, представљају 
свакако велики подухват минијатурног сликарства и најбоља остварења у 
овој области код Срба у периоду османске власти. Тројички рукопис и ње- 
гове илустрације, као ретко који наш илуминирани кодекс, био је, како у 
језичком, тако и уметничком погледу помно испитиван. Резултати учених 
разматрања детаљном анализом садржине текста, његових узора, као и по- 
рекла иконографских предложака пратећих илустрација, знатно су унапре- 
дили научна сазнања о врхобрезничком рукопису.13

" И. Дуичев. Естествознанието в средновековна Блгарин, изд. БАН, Софин 1954, 54 -
157.

12 М. Харисијадис, Писмо Јована Дамаскина о човеку у  једном српском рукопису XVII 
века, 700. година медицине у Срба. САН. Београд 1971, 135-139.

13 В. Јагић, Козма Индикоплов по српском рукопису, ioguue 1649-е /ПалеоЈрафско-језичка 
студија, /Споменик СКА, XL1V, Београд 1922,1-39; В. Моле, Минијатуре jegnoi српскоГ ру- 
кописа из iogune 1649 са Шестодневом бу1арско1 еГзарха Јована и ТопоХрафија Козме Инди- 
коплова, Споменик СКА XL1V, у Београду 1922,1-87 са 27 табли; Р. Грујић, Космолошки про-
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За илустровање тројичког рукописа Андрија неоспорно често ко- 
ристи предлошке руских минијатура (блиске су му илустрације рукописа 
Хришћанске топографије, из збирке грофа Уварова у Московској духовној 
академији), али некада он даје и своја оригинална решења попут предста- 
ве Зидање Вавшонске куле, или се инспирише иконографским предлошци- 
ма Крићана, као и западним обрасцима у представи Човека са зодијачким 
знацима, а нису му били страни ни исламски утицаји, што се запажа у ис- 
точњачкој орнаментици. При свему реченом, посматрано историјски, али 
и естетски и технолошки, мислим да илуминаторски допринос Андријин 
захтева комплекснију ликовну анализу, пре свега особености његовог цр- 
тежа, колорита, покрета протагониста догађаја, што греба посматрати као 
особине које су најнепосредније биле везане за садржину и тему кодекса.

Зограф Андрија Раичевић био је не само добар, плодан минијатуриста, 
већ и сјајан иконописац, који се управо у Тројичком манастиру остварио и 
ту оставио и део свог богатог иконописног опуса.

У тројичкој ризници, међу изложеним иконама, у новој поставци манас- 
тирског музеја, смештеног у обновљеном конаку након извршене рестаура- 
ције, постављене су четири Андријине иконе: Вазнесење Христово, Свети 
Никола, Архиђакон Стефан и Света три јерарха, настале 1645/6. године, 
трудом проигумана Ананија јеромонаха. Потпис сликара Андрије налази се 
при дну иконе архиђакона Стефана, између његових стопала, забележио је 
„грешни Андреја“. Икона Светог Николе и Архиђакона Стефана, приближ- 
но истих димензија + /- 81x31,5 cm, првобитно од сликара замишљене и на- 
чињене као засебне, на одвојеним даскама, касније из непознатих разлога 
спојене у једну икону, како су дуго приказиване и својевремено излагане у 
црквеној припрати где су биле смештене заједно са осгалим манастирским 
драгоценостима, сада су раздвојене. Истовремено је велика икона Вазне- 
сења Христовог, која се била распала на два дела, састављена и рестаури- 
рана. Након чишћења и обнове све четири Андријине иконе које су биле у 
лошем стању, могуће је сагледати особине и оригиналност његовог сликар- 
ског извођења, кроз чврстину пластично моделоване форме и засићеност 
звучног колорита. Представа архиђакона Стефана дата је у целој фигури, 
као и Светог Николе у свечаном ставу и раскошном одејанију са уобичаје- 
ним атрибутима. У српској црквеној уметности XVI и XVII века обновљено 
је неговање култа архиђакона Стефана, покровитеља оснивача српске држа- 
ве, коме чувени иконописац и песник Лонгин посвећује Акатист, а сликар 
Козма циклус фресака у параклису морачког манастира.

бпеми ио нашим сшарим рукоиисима, Годишњак Скопског Филозофског факултета I, Скопље 
1930, 178-193; С. Радојчић. Старе српске минијатуре, Београд 1950, 56-57.
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Стваралачки пут Андрије Раичевића, у оскудици изворних података, ос- 
ветљавају његова дела, која су мада споро и спорадично откривана, до данас 
дала довољно података да се он сагледа као један од најугледнијих српских 
сликара XVII века.14

Следбеник Лонгина, Георгија Митрофановића, мајстора Козме, савре- 
меника, који је на њега посебно утицао, Андрија као и његови претходници 
следи италокритске иконографске узоре. Преко икона Теофана Крићанина, 
Николе Рица, Јована Апаке и других славних критских мајстора са чијим 
делима је свакако имао прилике да се упозна, посредством њихових икона 
доспелих у наше манастире, или обиласка Свете Горе, можда и наших ма- 
настира у Далмацији и Венеције, где у то време при Светом Ђорђу Грчком 
раде најбољи критски сликари.15 Почетком XVII века у далматинском ма- 
настиру Крупи Георгије Митрофановић хиландарски зограф, ради фреске у 
цркви Успења Богородице, а престоне иконе критски мајстор Јован Апака.16 
Андрија, првобитно запажен као илуминатор Шестоднева, и Хришћанске 
топоЈрафије, потом и Четверојеванђеља патријарха Гаврила Рајића'7, вр- 
стан иконописац, недавно је, случајним открићима које сам имала срећу да 
учиним при конзервацији Распећа из манастира Бла1овештења Рудничкои 
осведочен и као мајстор монументалне форме и препознат као градитељ 
овог великог иконостасног дрворезног позлаћеног сликаног крста, као и де- 
сног крила царских двери са представом Богородице из Благовести, данас у 
Ризници Старе српске цркве у Сарајеву, које су као и Распеће некада припа- 
дале иконостасу цркве Светог Николе у манастиру Бањи Прибојској, за коју 
их је Раичевић, највероватније по налогу патријарха Пајсија, радио.18

На монументалној композицији Благовештенског распећа, као и пред- 
стави Богородице из Благовести са царских двери у Сарајеву, видимо савр- 
шено остварену уметникову замисао којом показује техничку вештину, али 
и иконографску обавештеност, из које се читају многи наговештаји о узори-

14 В. Ђурић, У иошрази за делом сликара Андрије Раичевића, Старине Црне Горе, кн>. 1, 
Цетиње 1963, 30; иети, Још јеана белешка о сликару Анарији Раичевићу, Старине Црне Горе, 
књ. II. Цетиње 1964, 83-85.

15 А. Сковран, Tpaloeu утицаја Венеције на српску уметност X VI и X VII века, Гласник 
Завичајног музеја 3, Пљевља 2003, 25-45; М. Chatzidakis, lcones de Saint Georges des Grecs et 
de la Collection de L ’Institut, Venise 1962.

16 A. Сковран, Уметнички споменициманастира Крупе, Зборник Манастир Крупа (1317- 
1967), Београд 1968. 21-50; иста, Непознато дело зоЈрафа Јована Апаке, Зограф 4, Београд 
1972. 42-63.

17 Г. Бабић, О српскам четворојеванђељу XVII века из збирке Fitzwilliam—oeoi музеја у  
Кембриџу, Зборник Светозара Радојчића, Београд 1969. 17-27.

18 А. Сковран. ДраЈоцено откриће подРудникам, магазин Политика бр. 192, 3.V1 2001. го- 
дине. Ускоро излази студија о Андријином Распећу и царским дверима, посвећена успомени 
владике г. Саве Вуковића. заслужног за обнову Распећа.

130



ОСВРТ НА НУТЕВЕ НАСТАНКА И ОБНОВЕ РИЗНИЦЕ МАНАСТИРА СВ. ТРОЈИЦЕ .

маликовне и духовне природе, који су залагањем њиховог мајстора постали 
хармонична, интегрална целина. Иконопис учене иконографске тематике, 
изграђен на тананој колористичкој осетљивости у класичном византијском 
сликарском поступку, са рафинованим позлаћеним дуборезним оквиром, 
чини ово раскошно иконостасно Распеће са припадајућим царским двери- 
ма, врхунским делом Андрије Раичевића, уваженог мајстора, који ради за 
црквене великодостојнике и српско високо друштво тога времена. Овом изу- 
зетном, помпезном композиционом целином, кроз коју се може сагледати 
степен развијености српске религиозне уметности средине XVII века, завр- 
шава се најплодније раздобље стварања под Турцима.

У малој збирци изложених икона у Тројичкој ризници, поред Андрији- 
них, ту је још неколико домаћих икона, грчких, претежно италокритских и 
руских икона. Међу њима: икона Сабор арханђела Мнхаша и Гаврша, рад 
непознатог домаћег сликара XVII века, израженог графицизма, на којој се 
дословно понавља један исти анђеоски лик у хору анђела, икона Деизиса, 
из XVII века, грчка БоГородица Млекопитатељица, са угаоним представа- 
ма Св. Саве Јерусалимскох и Св. Параскеве, XVII век (веома сличне иконе 
ове популарне Богородичине иконографске представе, налазе се у збиркама 
икона Старе српске цркве у Сарајеву и Мостару).

Икона Васкресења ХристовоЈ из седамдесетих година XVII века је 
највреднија међу руским иконама. Настала је у чувеној царској иконописној 
радионици изографа Оружејне палате московског Кремља на челу сауваже- 
ним сликаром Симоном Ушаковим, чијем се ауторству врло вероватно може 
приписати и ова тројичка икона. Веома велику улогу у уметничком животу 
Русије у другој половини XVII века имала је Оружејна палата московског 
Кремља. Из њене иконописачке радионице поникао је највећи сликар XVII 
века, Симон Ушаков, чије је стваралаштво наговестило заокрет ка реализ- 
му. Икона Васкресења ХристовоЈ, је средње величине 69x67 cm, на којој је 
на средишњем пољу приказано Васкресење и то истовремено у два вида, 
у традицијама источне и западне иконографије -  као Силазаку ад, а изнад 
њега Уздизање Христа из Гроба. У четрнаест картуша унаоколо, ређају се 
мање композиције представа великих празника. Сликар истанчаног смисла 
за лепоту детаља, веома је вешто ускладио сасвим различита иконографска 
и композициона решења и схватања византијских ренесансних и барокних 
ликовних искустава и спојио их у допадљиву уметничку целину.

Неизвесан је пут доласка иконе ВаскресењаХристово! у манастир Све- 
те Тројице пљеваљске. Биће највероватније, да је она поклон Саве Владис- 
лавића, Херцеговца који је у Русији почетком XVIII века остварио бриљан- 
тну каријеру врсног дипломате и као веома имућан, носећи у Русији титулу 
грофа Рагужинског, штедро дарује манастире свог завичаја, поклањајући им 
штампане књиге са скупоценим оковима. Његов пример следе и рођаци му,
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Филотеј Вујовић Владисављевић, који поклања књиге, а Матеј Владисла- 
вић манастиру Савини дарује икону Светог Саве, насликану у Москви 1738. 
године.

Поклони из Русије стижу и током XVIII и XIX столећа, што се види 
и данас по великом броју очуваних штампаних књига, икона, скупоцених 
златарских литургијских предмета и црквеног веза. Манастир Свете Троји- 
це био је на листи оних који су помагани од руске цркве, о чему сведочи и 
помињање његовог имена међу херцеговачким манастирима при прегледу 
докумената из навода пивског архимандрита Арсенија Гаговића.19 Далма- 
тински епископ Симеон Кончаревић који се са групом земљака иселио у Ру- 
сију, измолио је код царице Катарине II, да манастиру Свете Тројице 1765. 
дарује седамнаест штампаних књига и још четири следеће године.

Постојање трајних веза Русије са српским земљама и манастирима у 
XVII столећу доказују поред књига и икона и сребрни и позлаћени литур- 
гијски предмети, који су као поклони стизали на обе стране. У трезорима 
Музеја московског Кремља налази се више предмета богослужбене намене, 
израђевина у сребру мајстора из Србије и Херцеговине. Тако се у Музеју 
Кремља излажу: округла панагија из Херцеговине настала средином XVII 
века, са представом Светог Ђорђа као ратника заштитника, Кандило из 1666. 
године, у облику чаше са ивицама оперваженим венчићима крстообразних 
листића и сличном интерпретацијом Светог Ђорђа, рађеном техником ажу- 
рираног ливења и искуцавања на пробој, у којој су српски мајстори постиг- 
ли врхунске домете (Инв. бр. МП. 5197). Широка чаша сребрна, позлаћена 
из XVII века, изведена искуцавањем и украшена нијелом, савршен рад мајс- 
тора из Ћипровца (Инв. бр. МП. 5080) са представом дванаест апостолских 
фигура у аркадама и на дну плочицом и у нијелу представљеним ликом „Бо- 
жијег Јагњета“, преузета је из Ермитажа.20 Тројичку су ризницу током XVIII 
века обогатили вредни руски златарски радови многих дародаваца, који уз 
посвету манастиру, урезују датум и своја имена.

Поред руских драгоцености манастирску ризницу богате и красе и да- 
рови домаћих приложника, златарских дела из Немачке и Италије. 1762. 
године тројичком манастиру приложио је за свој помен Јово Васиљевић, 
позлаћени путир, маштовите израде у облику шишарке, рад даровитог не- 
познатог златара из Аугзбурга. Јеромонах Мелетије, Тројичанин, из Вене- 
ције 1769. године доноси свом манастиру два скупоцена сребрна барокна 
свећњака.

Ипак, најлепша златарска дела тројичке ризнице израђена су за манас- 
тир током XVI века од домаћих херцеговачких мајстора. Настојањем игу-

'■'Споменик СКА LIII, 1922. 111.
“ Трезори музеја московског Кремља, Каталог изложбе, Москва 1985, 87, 121.
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мана Стефана, чије име је као наручиоца угравирано на једном сребрном 
кивоту-дарохрапилници и скупоценом позлаћеном путиру, насталим 1576, 
односно 1578/1579. године, у некој од златарских радионица старе Херцего- 
вине, у срећно изведеној симбиози готичких облика и источњачких декора- 
тивних елемената. Из осамдесетих година XVI века датира и репрезентатив- 
ни позлаћени оков тројичког јеванђеља, са представом СиласкаХристовоГ 
у  ад и угаоним плочицама са фигурама четири јеванђелиста, дело искусног 
мајстора, чија се још два рада, изведена по истом златарском калупу, налазе 
у манастиру Пиви и у збирци Старе српске цркве у Сарајеву. Једна посудаза 
теплоту са краја XVI столећа (слична сарајевској из Истамбула, око 1540.) и 
сребрна кадионица раскошно украшеног поклопца елементима цветне готи- 
ке из средине XVI столећа, спада у ову групу експоната, која се због лепоте 
извођења и склада пропорција убраја у најзначајније примерке српског зла- 
тарства XVI века.

Тројичку ризницу краси и неколико дрворезних сребром окованих крс- 
това, рађених од грчких дрворезаца Свете Горе или Венеције, у којој су ра- 
дили, следећи критску иконографију. Један од два крста из XVI века припа- 
дао је рашком митрополиту Симеону.

* * *

Збирку старог текстила чини златовез црквеног обредног одејанија на- 
стао у широком раздобљу од почетака XV до краја XIX века. Најстарији и 
у исто време највреднији предмет ризнице је епитрахи/b монаха Теотима 
из почетка XV века. Један други епитрахиљ са представом Деизиса, нешто 
млађи, али такође из XV века и наруквице са извезеним Благовестима, са 
краја XV и почетка XVI века, представљају групу најстаријих експоната, на- 
сталих под византијским утицајем. Епитрахиљ Теотима са представом три 
анђела из Гостољубља Аврамовог, спада међу радове који показују највиши 
уметнички домет у области везиљског стваралаштва, посматрајући у цели- 
ни сачуване предмете са карактеристикама византијског уметничког круга, 
рађене у ово време. На епитрахиљу је видно изврсно познавање фине, ми- 
нуциозне технике рада, осећање за боју и одлично познавање цртежа, како у 
третману ликова и њиховом компоновању, тако и у цртању орнамената.

Везови из XVII века су или руски импорт, као што је случај са једним 
аером на коме су пришивене две везене сцене -  Распеће и Оплакивање 
Христа, или су рад домаћих мајстора. У то време на литургијским текстил- 
ним предметима вез се често замењује једноставнијом и јефтинијом апли- 
кацијом, што је примењено и на два аера-  покривача, који се налазе у овој 
ризници.
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Измена у поступку при украшавању црквених тканина, виднаје на ора- 
ру тројичке ризнице из 1682. године. На сомотску основу орара уместо ве- 
зених нашивака, причвршћене су украсне металне плочице, тако да је овај 
комад ђаконске одежде постао златарско дело. На плочицама при крајевима 
орара урезан је ктиторски запис, из кога се види да су га манастиру Свете 
Тројице поклонили монах Софроније и његов син Јован. Монах Софроније 
је покалуђерени угледни сарајевски грађанин хаџи Сава Божић, велики при- 
ложник херцеговачких манастира.

Аплициране металне плочице на Софронијевом орару, израђене из пет 
различитих калупа, међу којима је на једној, кружног облика, приказан лик 
Светог Ђорђа на коњу како пробада аждају, док су све остале украшене фло- 
ралним орнаментима исламског карактера, а међу њима су и турски полу- 
месец и два крста у средини. Овај орар, очевидно серијски рад, има га и у 
манастиру Пиви, сведочи о кризи златовеза, али и златарства.

Златари широм Херцеговине из чувених златарских радионица у Фочи, 
(присетимо се да је Јован, златар из Фоче, приложник за живописање 
тројичке припрате, 1592, насликан пред престолом Богородице), Чајничу, 
Мостару, али и Сарајеву, током XIX века раде претежно накит за грађане, 
који су захваљујући плодној трговини која их је повезала са светом, поста- 
ли пробирљивог укуса, те користећи богата искуства и жеље за кићењем, 
златари стварају маштовите облике накита и украса за женски, али и мушки 
начин одевања.

Појас, као важан део одеће и показатељ друштвеног статуса људи тога 
времена, биоје нарочито предмет украшавања. Сребрни и златни појасеви, 
различитих облика и раскошно обрађених копчи, често украшаваних дра- 
гим камењем и бисерима, изложени у тројичкој ризници, сведоче како о за- 
натском умећу златара, тако и укусу и материјалним приликама у којима су 
приложници живели. Вотивним даровима од преко десет мушких појасева 
и тридесетак женских пафти, разног накита, међу којим је и вредан стари 
мушки сат, као и приложених домаћих кандила, у потрази за заштитом Све- 
вишњег, побожни донатори оставили су и слику о себи.

Залагањем управе пљеваљског Музеја и уз подршку цркве, у тројичкој 
ризници нашла је своје место и митра покојног патријарха Варнаве, родом 
Пљевљака.

Пастирски гитап-жезло СветоЈа Саве, по предању, доспео је у манас- 
тир Свете Тројице из манастира Милешеве, након спаљивања светитељевих 
моштију. На врху жезла је кристална кугла, јабука у сребрном лежишту ук- 
рашеном филиграном и драгим камењем. Почетком 1608. године, тројички 
еклисијарх Лонгин и параеклисијарх Висарион дали су да се штап, преко 
старог окова, окује сребрним тракама на које је украсним словима исписан 
текст похвалне песме Светом Сави.
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Тројичка ризница обогаћена је и предметима доспелим из других об- 
лижњих манастира након њихове запустелости. Тако се између осталог, у 
њој налазе рукописне књиге из манастира Дубочице, као и један сребрни 
позлаћени путир из манастира Светих Арханђела на Тари, из 1792. године.

У оскудном простору манастирске ризнице у новој поставци, делимич- 
но је изложен и интарзијом украшени црквени мобилијар. Око 1600. године 
Тројичани су свој манастир украсили црквеним намештајем интарзираним 
слоновачом, који чине две певнице, литургијски налоњ на расклапање и ве- 
лика врата.

Данас у ризници, стојећи пред интарзираним вратима пљеваљског 
Тројичиног храма, (као и пивским и морачким), украшеним хиљадама ко- 
мадића минуциозно исецкане слоноваче, маштовито сложене у својеврсне 
лавиринте који нас воде до хришћанских симбола Распећа и Голготе, али 
преко звезда уплетених у цветове лала можда и у рајске и источњачке врто- 
ве, размишљам о спокоју који су ту вековима тражили људи којима је било 
допуштено да кроз њих уђу у цркву.

Тројичина црква у Врхобрезници није усамљени споменик у то вре- 
ме по изузетној вредности своје ризнице -  манастир Успења Богородице 
у Пиви, њен савременик, био је такође својеврстан споменик религиозне и 
културне резистенције, као и удаљени манастири северне Далмације Крупа 
и Крка, који су попут ових споменика старе Херцеговине били скровишта 
уметности која је ту тињала, истрајавајући у надахнућима из прошлости, 
као и живим спојем са манастиром Хиландаром и Светом Гором, Венецијом 
и Критом, преко којих су били у вези са осталим хришћанским светом Ис- 
тока, Медитерана и далеке православне Русије.

* * *

Обнова тројичке ризнице и њено постављање у рестаурирани простор 
манастирских конака, омогућила је сагледавање експоната високог ступња 
материјалне културе и укуса, у споју византијских, западних и исламских 
стилских обележја. Мада су у стихији турских победа и освајања нестале 
или загубљене многе драгоцености из ризница, преостали предмети по- 
тврђују жарку жељу њихових твораца и наручилаца да своје постојање и 
пролазност осмисле лепотом уметности.

Нова поставка тројичке ризнице је и нужни цивилизацијски чин и на 
неки начинсеуклапауопштехришћанскиомаж2000. годишњици хришћанс- 
тва, коју су и древне базилике, попут чувене Светог Марка у Венецији, обе- 
лежиле преуређењем и новом поставком своје богате ризнице, у поткупол- 
ном простору цркве.
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Поносни, не баз разлога, на оно што је у тешким условима стварано и 
сачувано у Тројичком манастиру и Врхобрезничком скрипторију, мислим 
да бисмо се одужили делу Гаврила Тројичанина и Андрије Раичевића фо- 
тотипским издањем Шестодпева иХришћанске топоЈрафије, јединственом 
илуминираном рукопису сачуваном код нас.

Књижевни споменици су током средњевековља представљани као ори- 
гинална дела у свим својим временским и историјским менама. Разни об- 
лици кроз које су рукописи и илуминације пролазили и мањали се у следу 
преписивања и понављања, чине изнад свега духовно завештањее и поруку 
оних који су током векова, често безимено, смерно у кратким записима, са- 
опоштавали исповести дијака, њихове страхове и надања у божанску про- 
мисао.

А. Skovran

ТНЕ TREASURE OF ТНЕ HOLY TRINITY MONASTERY NEAR
PLJEVLJA

-  historical and cultural framework -

Summary

The first reference to the Holy Trinity Monastery near Pljevlja dates from 
1537, when Sava, monk from the monastery, copied a manuscript. At that time 
Holy Trinity was menaged by the abbot Visarion, who took great pains to im- 
prove the economic position of his monastery.

In the period immediately following the building of the Holy Trinity, Visa- 
rion’s successors, especially, Stefan, who was the abbot during the 1570, made 
efforts to retain their existing possessions, to acquire new ones, and to obtain 
liturgical books and church vessels.

Among the church vessels acquired during the second half of the sixteenth 
century a рух from 1576 and a chalice from 1578/79 are especially interesting. 
The рух is in the from of a singlenaved church with three cupolas, and it is deco- 
rated with both Islamic ornaments and typical Gothic motifs. The chalice is very 
similar to contemporary Italian examples, it is predominantly Gothic, but it, too, 
shows traces of Islamic influence in its floral decoration, made in some local 
Hezegovian workshop.

The scriptorium of Holy Trinity vvas especially well-known in the middle of 
the seventeenth century. There was the monk-copist Gavrilo, so the credit from 
this should mainly be given to him.
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Мапу of the books copied at that time are still in the monastery, but some 
very precious ones are to be found abroad in Vienna, Prague, Petrograd, Moscou, 
Cambridge. Gavrilo copied books not only for monastery Holy Trinity, but also 
for some other monasteries, and it is noticeable that he was influenced by Russian 
versions.

Two of Gavrilo’s books were illustrated vvith miniatures by a painter Andrija 
Raičević. These miniatures, in fact coloured drawings, are interesting for their 
iconography. This remarkable book from the Holy Trinity, in which the name 
of the painter Andrija Raičević was mentioned for the first time, in the course of 
time became better-knovvn, for the illustrations there for the content Нехатегоп 
and Kozmas Topography, represented the echo of a remote age, when the spiritual 
period of independent state vvas supported by copying and illustrating the medi- 
eval manuscripts from XII-XVth centuries.

Another manuscript copied by Gavrilo, a 1642 Psalter made for the mon- 
astery of Mileševa, now in Novi Sad -  has only three miniatures, the figures of 
King David, of St. George the Dragon killer and St. Sava o f Serhia with hisfather 
St. Simeon Nemanja, painted on a golden background, like small icons, the finest 
examples of Serbian illuminations dating from the period of Turkish rule. The 
author of these miniatures was Kozma, the most remarkable Serbian painter in 
mid-seventeenth century.

While most Serbian artists from the Turkish period looked back to Byzantine 
art preserved in Serbian medieval monasteries, Mitrofanović, a monk from Hi- 
landar, incorporated in his work elements of the sixteenth century Greek painting, 
with which he became famiiiar vvhile living on Mount Athos. Despite the minor 
changes in inconography and the random penetration of Cretan elements, Serbian 
art during the Turkish period was hostile to апу major innovations or foreign 
influences, especially Western. Icons done after 1557 represented the spiritual 
expression of people who endeavoured by maintaining their cultural traditions, 
to preserve their faith and the awareness of their ethnic roots. A good exemple 
of this is the work of Andrija Raičević, a prominent Serbian painter, who painted 
for the Holy Trinity Monastery 1645 or 1646 the icons of St. Nikola, St. Stefan 
Marlyr, The Christ'sAscension, Tree Bishops, placed in the treasury of the Trinity 
Monastery. Contribution of Anika Skovran’s conservation works on the Cruci- 

fbcion at Blagoveštenje and gilded wing of the Imperial Doors from Sarajevo, as 
well as ascribing these works to Andrija Raičević could be taken as valuable.

All the most important treasures preserved in Holy Trinity -  icons, church 
embroidery and goldsmiths’ w ork- were brought to or made in the middle of the 
seventeenth century.
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Чешворојеванђеље дијака Димишрија, засшава upeg Јеванђељем ио Јовану, 
шездесете iogme XVI века

Headpiece preceding the Gospel o f  evangelist John, miniature from  the Gospels 
copied by Dimitrije, c. 1560-1570.
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Св. Сава Сриски и Симеон Немања, миниашура из Новосадског Псалшира, 
1642/1643. сликара Козме

St. Sava o f  Serbia and Simeon Nemanja, miniature by Kozma, from  the N ovi Sad
Psalter, 1642/1643.
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Насловна страна Ш естоднева Јована еГзарха бугарскоГ, са Хришћанском т о п о г -  

рафијом Козме индикоплова, рукописа монаха Гаврила Троичанина илустрованоl 
минијатурама Андрије Раичевића, 1649.

Headpiece o f  the big manuscript the Нехатегоп ofJohn Exarchus together with the 
Christian Topography o f  Cosmas lndicopleustes by monk Gavrilo, illustrated with 

miniatures by pain ter Andrija Raičević, 1649.
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Градња Вавнлонске куле, А. Раичевић, минијашура, 1649.

The Building o f  the Tower ofBabylon, miniature by A. Raičević, 
from  the Christian Topography, 1649.
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Човек ca зодијачким знацима, A. Раичевић, минијашура, 1649.

The human body according to zodiacal symbols, miniature byA . Raičević, 1649.
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Анђели носе сунце, месец и звезде око земље, минијашура А. Раичевића из 
Хришћанске топоГрафије, 1649.

Angels carrying the Sun, the Moon and the Stars around the earth, miniature by A. 
Raičević, from  the Christian Topography, 1649.
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Архиђакон Сшефан, А. Раичевић, 
икона, 1645/1646.

Archdeacon Stephen, icon, А. 
Raičević, 1645/1646.
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Вазнесење Хрисшово, икона, А. Раичевић, 1645/1646. 

TheAscension o f  Christ, icon, A. Raičević, 1645/1646.
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Васкрсење Хрисшово, руска икона, Симон Ушаков, XVIII век. 

The D escent into Hell, Russian icon by Simon Ušakov, 18,h centurj.
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Пушир тумана Сшефана, 1576.

А chalice commissioned by Abbot Stefan, 1576.
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Кивош шумана Сшефана, 1578/1579.

А р у х  commissioned by Abbot Stefan, 1578/1579.



Пасширски шшаи Свешога Саве Cpucm i, дешаљ, 1608. 

St. Sava ’s o f  Serbia “sta ff”, detail, 1608.

Крсш, XVII век. 

Thecross, 17,hcentury.
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Кадионица, XVI век.

А censer, XVI'h сепсигу.

Кивош, XVII век. 

А рух, 1 7'h century.
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Пушир из АуГзбурГа, XVII век.

А chalice from  Augsburg, 1 7,h century.

Д ва венецијанска свећњака, 1769. 

Two candlesticks from  Venice, 1769.
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Вошивни gapoeu — коиче и uojaceeu, XVIII  —  XIX век. 

Gifts, XVIII -  X IX  century.
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Црквена враша, иншарзија, 
1600.

The church door, intarsia, 
1600.
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