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УДК  7.033.046.3(497.7):271.2-522.7.033 Treskavac
Оригинални научни рад

Све тла на СМОЛ ЧИЋ-МА КУ ЉЕ ВИЋ,
Београд

СА КРАЛ НА ТО ПО ГРА ФИ ЈА МА НА СТИ РА ТРЕ СКАВ ЦА

Ап стракт: У ра ду се ана ли зи ра са крал ни про стор ма на сти ра Тре скав-
ца и култ Бо го ро ди це Тре ска вач ке. Ис тра жи ва ње је за сно ва но на про-
у ча ва њу сред њо ве ков них пи са них из во ра и те рен ских оби ла за ка ма-
на сти ра и око ли не. У не по сред ној бли зи ни ма на сти ра, чи ји мо на шки 
жи вот краљ Ду шан по ре ди са оним на Ато су и Си на ју, на про сто ру 
пла ни не Тре ска вац, утвр ђе но је по сто ја ње пе ћин ске цр кви це, осли ка-
них сте на и из во ра, ко ји за јед но са пла нин ским вр хом Зла то вр хом чи-
не је дин стве ну са крал ну це ли ну. Све ти про стор ма на сти ра Тре скав ца 
ко ји се  уоб ли ча вао кроз ве ко ве жи во та ма на сти ра пред ста вља јед ну од 
раз ви је них фор ми са крал них то по гра фи ја пра во слав ног све та на бал-
кан ском про сто ру.      

  Ства ра ње са крал ног про сто ра у при род ном ам би јен ту, на ро чи-
то пла нин ском, на ста је као по сле ди ца жи во та и прак се ис точ но хри-
шћан ског и ви зан тиј ског мо на штва. По вла че ње мо на шких ску пи на 
у пла ни ну у скла ду је са аскет ским стре мље њи ма под ви жни ка, али 
и са од ред ба ма уну тар ор га ни за ци је мо на шког жи во та у Ви зан ти ји.1 
Ди вљи и не на се ље ни пре де ли, они ко ји су код сред њо ве ков ног чо ве-
ка иза зи ва ли осе ћа ње опа сно сти, али и ле по те, по ста ја ли су иза бра ни 
са крал ни про сто ри у ко ји ма су се на се ља ва ле мо на шке ску пи не. Јед на 
го ра по ста је све та ка да је на се ле мо на си, али она мо же би ти иза бра на и 
као ме сто бо жан ске те о фа ни је и чу до тво ре ња.2 Све те го ре ви зан тиј ске 

1 Та ко се ства ра ње мо на шких за јед ни ца и осни ва ње ма на стир ских на-
се о би на на пла ни на ма у сред њо ви зан тиј ском пе ри о ду по ве зу је са од лу ком ви-
зан тиј ског ца ра Ни ки фо ра Фо ке из 964. го ди не ко јом је за бра ње но осни ва ње 
ма на сти ра уну тар гра да; уп. Д. Па па хри сан ту, Атон ско мо на штво, Бе о град, 
2004, 46. 

2 О све тим пла ни на ма у Ви зан ти ји, вид. у: A. –M. Tal bot, Les sa in tes Mon tag
nes à Byzan ce, Le sa cré et son in scrip tion dans l’ espa ce à Byzan ce et en Oc ci dent, so us la 
di rec tion de Mic hel Ka plan, Pa ris, 2001, 263–275. Иста, Holy Mo un tain, [у:] The Ox
ford Dic ti o nary of Byzan ti um (да ље: ODB), vol. 2, New York – Ox ford, 1991, 941. У 
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про вин ци је сред ње ви зан тиј ског пе ри о да на ста ју по узо ру на све те пла-
ни не ра но хри шћан ског Егип та и Па ле сти не, ко је на се ља ва ју мо на си, 
упра во ван гра да, на не при сту пач ним и опа сним го ра ма, где се у раз ли-
чи тим при род ним ста ни шти ма упра жња ва ју сви об ли ци ду хов не аске-
зе. Та кви цен три су на ста ја ли на те ри то ри ји Ма ле Ази је – око пла ни не 
Олимп у Ви ти ни ји, на Ла тро су и Га ла си о ну и у Грч кој – на нај чу ве ни јој 
све тој го ри – Ато су.3 

У кон тек сту бал кан ског пра во слав ног мо на штва, све те пла ни не 
се ве зу ју за по зна те све те пу сти но жи те ље: Про хо ра Пчињ ског, Га ври ла 
Ле снов ског, Јо а ки ма Осо гов ског и Јо ва на Рил ског, ко ји су бо ра ви ли на 
овој те ри то ри ји то ком X и XI ве ка. То ком вре ме на се око ме ста где су 
се они, и дру ги ана хо ре ти, под ви за ва ли  утвр ђу ју ма на сти ри и обра зу ју 
ва жни мо на шки цен три.4 

То по гра фи ја про сто ра све те пла ни не ши ри се из ван гра ни ца 
утвр ђе них ма на стир ским зи дом, у ко ме са ма пла ни на по ста је осве ће ни 
про стор, а не по сред но пла нин ско окру же ње – ме сто ду хов ног уз ди за-
ња и ис ку ше ња. Ма те ри ја ли за ци ја све те го ре ре а ли зо ва на је, пре све га, 
у скла ду са хри шћан ским схва та њем пеј за жа и при род ног про сто ра. 
На тај на чин све ти пла нин ски про стор, уре ђи ван ве чи тим мо на шким 
ра дом, по ста је оте ло тво ре ни обра зац рај ског ста ни шта.5 За сред њо ве-

ви зан тиј ској ли те ра ту ри, у ек фра си си ма од XI ве ка, ме ста све тих пла ни на су 
де фи ни са на као lo ci amo e ni, ме ста дру гог ра ја и дру гог не ба, уп. Hans-Ve it Be-
yer, Der „He i li ge berg“ in der byzan ti nischen Li te ra tur I, JÖB 30, (1981) 171–205.

3 О по че ци ма мо на шког жи во та уоп ште, о све тој пла ни ни Си на ја вид. 
D. J. Chitty, Τhe De sert a City, An In tro duc tion to the Study of Egyptian and Pa le sti
nian Mo na sti cism un der the Chri stian Em pi re, Ox ford, 1966, 168–177. О све тим 
оци ма мо на си ма ко ји су жи ве ли на пла ни ни Олимп у Ви ти ни ји и ра но ви зан-
тиј ским хо до ча снич ким пу то ва њи ма на овој пла ни ни, вид. E. Ma la mut, Les 
voyage urs à l’épo que médiéva le, [у:] La Bithynie au Moyen Âge, Pa ris 2003, 477–482; 
E. Ma la mut, Sur la ro u te des sa ints byzan ti nes, Pa ris, 1993, 108–112. О уоб ли ча ва-
њу ато ског мо на штва и ти по ви ма мо на шког жи во та и ор га ни за ци је, вид. у М. 
Жи во ји но вић, Све то гор ске ке ли је и пир го ви у сред њем ве ку, Бе о град, 1972. 
R. Mor ris, The Ori gin of At hos, [у:] Mo unt At hos and Byzan ti ne Mo na sti cism, Bir-
ming ham, 1994, 37–46; Д. Па па хри сан ту, Атон ско мо на штво, Бе о град, 2004. 

4 Д. По по вић, Мо нахпу сти њак, [у:] При ват ни жи вот у срп ским зе мља
ма сред њег ве ка, [при ре ди ле Сми ља Мар ја но вић-Ду ша нић, Да ни ца По по вић], 
Бе о град, 2004, 552–585, 555 (са ста ри јом ли те ра ту ром). О пој му пу сти ње и 
пу стињ ског мо на штва и мо де лу при ме ње ном у срп ском сред њем ве ку са освр-
том на Све те го ре ис точ но хри шћан ског све та ви д. Д. По по вић, Пу сти но жи
тељ ство све тог Са ве Срп ског, [у: Култ све тих на Бал ка ну, II], Кра гу је вац, 
2002, 61–78, по себ но 62. 

5 N. Ba ki rit zis, The cre a tion of sac red landsca pe in Byzan ti um: ta ming the wil
der ness of Mo unt Me no i ke ion, [у:] Hi e ro topy, Stu di es in the ma king of sac red spa ces, 
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ков ну Ср би ју мо дел све те го ре Ато ске пре су дан је у уоб ли ча ва њу мно-
гих све тих про сто ра.6

 Је дан од та квих про сто ра, ко ји су се раз ви ја ли то ком сред њег 
ве ка на под руч ју срп ских др жа ва, на ла зи се у окру же њу ма на сти ра Тре-
скав ца. Сред њо ве ков ни ком плекс са Бо го ро ди чи ним ма на сти ром на 
ме сту и пла ни ни Тре ска вац, као и све ти про стор ко ји је ту уоб ли чен, 
укљу чу ју се у ге о гра фи ју мо на шких пла ни на ко је су, за са да, са мо де ли-
мич но пре по зна те на те ри то ри ји Бал ка на. 

До са да шња ис тра жи ва ња ве за на за ма на стир Тре ска вац би ла су, 
пр вен стве но, усме ре на ка про у ча ва њу исто ри је и сли кар ства ма на стир-
ског ка то ли ко на. Она ни су у до вољ ној ме ри осве тли ла сло же не са крал-
не, гра ди тељ ске и сли ка не са др жа је уну тар са мих ма на стир ских зи ди-
на, као ни све ти ма на стир ски про стор у ши рем сми слу ре чи. По ла зе ћи 
од схва та ња да са крал ни про стор ма на сти ра Тре скав ца пред ста вља не-
де љи ву и све о бу хват ну це ли ну са окру же њем, пла ни ном на ко јој на ста-
је, као и од чи ње ни це да је про стор уре ђен у скла ду са не пре кид ним мо-
на шким де ло ва њем, при сту пи ло се те рен ским ис тра жи ва њи ма и сту-
диј ском из у ча ва њу пи са них из во ра из нај ста ри је исто ри је ма на сти ра. 
Те рен ска ис тра жи ва ња утвр ди ла су по сто ја ње пе ћин ске цр кви це у не-
по сред ној бли зи ни ма на сти ра, као и аутен тич но са крал но сли кар ство 
на сте на ма на пу ту до ма на сти ра. С дру ге стра не, про у ча ва ње пи са них 
из во ра, као што су по тврд на и да ров не хри со ву ље, ко је је ма на сти ру 
из дао краљ Ду шан, по том мо ли тва из треб ни ка из сре ди не XIV ве ка, 
пру жи ли су осно ву за утвр ђи ва ње кул та Бо го ро ди це Тре ска вач ке, ко ји 
је на овом ме сту био ус по ста вљен то ком сред њег ве ка. Ис тра жи ва ња 
на те ре ну, утвр ђе ни ма те ри јал ни оста ци, пре по зна ти пи са ни из во ри 
из исто ри је ма на стир ског жи во та ука зу ју на уоб ли ча ва ње све тог про-
сто ра ма на сти ра Тре скав ца још од сред њег ве ка и омо гу ћа ва ју ње го во 
из у ча ва ње у овом ра ду. 

Тре ска вац,7 ко ји се на ла зи у под нож ју Зла то вр ха, нај ви шег пла-
нин ског вр ха Пе ла го ни је, де се так ки ло ме та ра се ве ро за пад но од сред-
њо ве ков ног гра да При ле па, на сте но ви тим огран ци ма пла нин ског 

[ed. A. Li dov], Mo scow, 2004, 99. О схва та њу зе маљ ског ра ја у Ви зан ти ји, ви зан-
тиј ској књи жев но сти и умет но сти, вид. у H. Ma gu i re, Pa ra di se Wit hdrawn, у: 
Byzan ti ne Gar den Cul tu re, Was hing ton, 2002, 23–35. 

6 О об ли ци ма ор га ни за ци је мо на шког жи во та на Све тој Го ри пре ко 
кон крет них при ме ра прав них и еко ном ских од но са уну тар спе ци фич них све-
то гор ских уста но ва и од но са ма на сти ра и ке ли ја, вид. у  М. Жи во ји но вић, 
Све то гор ске ке ли је и пир го ви у сред њем ве ку, Бе о град, 1972.

7 Тре ска вац је чест сло вен ски на зив за ме ста ко ја су скло на тек тон ским 
по тре си ма; та ко по сто је још два Тре скав ца на те ри то ри ји Ма ке до ни је, ко ја се 
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вен ца Ба бу не, по знат је по бо га том да ри ва њу и за шти ти ко ју су ма на-
стир ском брат ству пру жа ли срп ски кра ље ви из по ро ди це Не ма њи ћа 
– Ми лу тин, Сте фан Де чан ски и Ду шан, ко ји то и по твр ђу је у да ров ној 
по ве љи ма на сти ру: S`i bojystven ̀i xramy (ije vyzlübi‚e (?) dhd) 
kralövystva mi i ro di tely kralövystva mi...8 

Ма на стир Тре ска вац до жи вља ва свој про цват упра во у вре ме 
кра ља Ду ша на, ка да се умно жа ва ње го ва еко но ми ја и уоб ли ча ва ко нач-
ни из глед цр кве не гра ђе ви не. То се по кла па са раз ви ја њем град ског 
је згра и утвр ђе ња сред њо ве ков ног При ле па.9 Ме ђу ва жним раз ло зи ма 
за пру жа ње прав не за шти те и из да ва ње по ве ља упра во овом ма на сти-
ру у не по сред ној бли зи ни тек осво је ног При ле па био је на ста вак по-
ро дич не тра ди ци је и је дан од ва жних об ли ка де ло ва ња хри шћан ског 
вла да ра. Осим ово га, у по ве ља ма је за бе ле же но и аутен тич но све до чан-
ство о мо на шком сре ди шту, уз по хва лу устрој ства и на чи на мо на шког 
жи во та не го ва ног у овом ма на сти ру. Жи вот ино ка, су де ћи по пр вој 
тре ска вач кој по ве љи кра ља Ду ша на, као и ма на стир ски устав прак ти-
ко ван на овом ме сту, не за о ста ју по сво јој су шти ни за они ма на све тим 
го ра ма ви зан тиј ског све та – Си на јем и Ато сом. 

по ми њу од сред њег ве ка. Нај ста ри ји очу ва ни пи са ни из во ри име на  Тре ска-
вац је су Ду ша но ве по ве ље: у екс по зи ци ји пр ве хри со ву ље из 1334–1335. по-
ми ње се mhsto Trh skavycy,(Тр I, чл. 1, Спо ме ни ци IV, 77), а у за кључ ном де лу 
дис по зи ци је vy mo na st¥ ri glagolömhmy Trh skavyci. (Тр I, чл. 1, Спо ме ни ци IV, 
78); у арен ги тре ће по ве ље из  1344–1345. године Vy Trh(sk)av ci, (Тр III, чл. 
1, Спо ме ни ци IV, 143) и на кра ју дис по зи ци је ка да се го во ри о иму ни тет ним 
од ред ба ма $ Trh skavcy. У ра ду ће се по ве ље обе ле жа ва ти пре ма кон вен ци о нал-
ном хро но ло шком ре до сле ду хри со ву ља и озна ка ма чла но ва у из да њу, у. Л. 
Сла ве ва, В. Мо шин, Гра мо ти те на Сте фан Ду шан за ма на сти рот Тре ска вец, 
[у:] Спо ме ни ци за сред но ве ков на та и по но ва та исто ри ја на Ма ке до ни ја, т. IV, 
Ско пје, 1981, (да ље: Спо ме ни ци IV) 55–185.  

8 (Tр III, чл. 1, Спо ме ни ци IV, 143) О то ме да је краљ Ми лу тин да ро вао 
ма на стир Тре ска вац, по ред по ме на кон крет них по се да у тре ска вач ким по ве-
ља ма, све до чи и ар хи е пи скоп Да ни ло II, док о при ла га њу по се да тре ска вач кој 
еко но ми ји кра ља Сте фа на Де чан ског за спа се ње сво је ду ше са зна је мо са мо 
из тре ска вач ких по ве ља; уп. Да ни ло Дру ги, Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па 
срп ских, [при ре ђи ва чи проф. др Гор дон Мак Да ни ел и проф. др Дам њан Пе-
тро вић], Бе о град, 1988, 132. У пр вој тре ска вач кој по ве љи на во ди се да је краљ 
Ми лу тин по кло нио ма на сти ру Тре скав цу се ли ште Влчје, (Тр I, чл. 14), и нај-
ве ро ват ни је ме тох се ла Кр пен у По ло гу (V. Kra va ri, Vil les et vil la ges de Macédo
i ne oc ci den ta le, Pa ris, 1989, 348–349, 199; Спо ме ни ци IV, 85, н. 28) док је краљ 
Сте фан Де чан ски при ло жио се ло Елен шце (Тр I, чл. 24, Спо ме ни ци IV, 87; V. 
Kra va ri, Vil les et vil la ges, 259).  

9 К. Аџи ев ски, Пе ла го ни ја во сред ни от век, При леп, 1994.
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У пр вој тре ска вач кој по ве љи ис ти че се: idi je östy mo nastÿr 
prh svetyö Bo go ro di ce óje glagolömoö mhsto Trh skavycy, ne to li ko 
zdaniömy i vynhùynimy oustroöny, öliko östy za ko nomy i ousta vomy 
svetÿxy wtycy ji vo u ≤ix, vy nemy pr ho u kra weny i pr hpro slavyny. A≤e 
bo kyto pox va lity jitiö ino komy ji vo u ≤imy vy Si na ischi Gorh ili 
vy Gorh Svet hi A#oonyschi, da pox va lity je i sixy jitiö i oustavy 
ne xo udyùe.10 Жи вот тре ска вач ких мо на ха са о бра жен стро гим мо на-
шким пра ви ли ма, за ко ном и ти пи ком као и зна чај ма на сти ра до при не-
ли су да се, уз ма на стир по све ћен Бо го ро ди ци, обра зу је све ти про стор, 
ко ји об у хва та пла нин ско окру же ње са вр хом Зла то вр хом, пе ћин ском 
цр кви цом-ис по сни цом, ма на стир ским пу тем, осли ка ним сте на ма, ма-
на стир ским из во ри ма, по то ци ма и че сма ма (Кар та сл.1).11  

Ма на стир Тре ска вац

Про стор Тре скав ца био је култ но сре ди ште још од ан ти ке. На 
овом ло ка ли те ту су про на ђе ни ма те ри јал ни оста ци ко ји не дво сми сле-
но ука зу ју на по сто ја ње кул та, али нај ве ро ват ни је и ан тич ког хра ма 
по све ће ног Апо ло ну Еута на до су-Гро мов ни ку и бо ги њи Ар те ми ди.12 
Нат пис са пло че угра ђе не у под нож ју кр ста на кро ву ка ло те уну тра-
шње при пра те Бо го ро ди чи не цр кве по ми ње ме сто Ко ло ба и се, за ко је 
се мо же прет по ста ви ти да је ан тич ки на зив ме ста, чи ја по вр ши на пред-
ста вља ло ка ли тет од четири хек та ра по вр ши не. У окви ру овог про сто-
ра у сред њем ве ку на ста је ма на стир Тре ска вац.13  

10 Тр I, чл. 1. Спо ме ни ци IV, 77–78.
11 За хва љу јем се Мирославу Ла зи ћу на ком пју тер ској из ра ди кар те Тре-

скав ца и др Гор да ни То мо вић на дра го це ним са ве ти ма и упут стви ма.   
12 По све те Апо ло ну Гро мов ни ку све до че да су тек тон ска по ме ра ња на 

овом ме сту ста ра ко ли ко и ње го во култ но ко ри шће ње. По след њи по ре ме ћај 
ре ги стро ван је то ком ле та 2003. године, ка да је по но во до шло до оште ће ња цр-
кве и фре ско  сли кар ства; уп. Н. Ву лић, Ан тич ки спо ме ни ци на ше зе мље, Спо-
ме ник СКА LXXI, (1931), 182–183. Б. Ба бић, Општ пре глед на спо ме ни ци те од 
ми на то то на При леп и при леп ски от крај, [у:] Спо ме ни ци IV, 24. 

13 Н. Ву лић, Ан тич ки спо ме ни ци на ше зе мље, Спо ме ник СКА LXXVII 
(1934), 56–57. Ф. Па па зо глу, Ма ке дон ски гра до ви у рим ско до ба, Ско пје, 1957, 
Жи ва Ан ти ка, по себ на из да ња, књ.1, 223. Н. Ву лић, Ге о гра фи ја ју жне Ср би је 
у ан тич ко до ба, Гла сник Скоп ског уче ног дру штва XIX, св. 11 (Ско пље 1938), 
13. Б. Ба бић, Ан тич ко на се ље Ко ло ба и се, От кри ћа у ма на сти ру Тре скав цу, Ту-
ри стич ке но ви не, 11. 2. 1960, бр. 91, год. VI II, 4. Пло ча са по ме ном Ко ло ба и се 
је ши ри не 0,27 m, де бљи не 0,12 m, ви си не 0,48 m, уп. Н. Ву лић, Ан тич ки спо ме
ни ци на ше зе мље, Спо ме ник СКА LXXVII (1934), 56–57. Нат пис на пло чи до но-
си за ни мљи ве по дат ке о не кој же ни (име је не чит ко) ко ја је уз не ми ре на од Ар-
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По да ци о осни ва чу сред њо ве ков ног Бо го ро ди чи ног ма на сти ра 
ни су очу ва ни. Ипак, на осно ву по да та ка из тре ска вач ких по ве ља кра-
ља Ду ша на мо же се раз у ме ти да је ма на стир и пре не го што су оне из да-
те био мо на шки цен тар са по себ ном за шти том ви зан тиј ских вла да ра, 
од ко јих је ужи вао на ро чи те по вла сти це, од но сно да ни је био, ка ко је 
то на гла ше но, у над ле жно сти ло кал ног епи ско па, већ је пот па дао под 
ју рис дик ци ју Охрид ске ар хи е пи ско пи је.14 Бу ду ћи да у тре ска вач ким 
по ве ља ма краљ Ду шан по ми ње по сто ја ње прет ход них бу гар ских и ви-
зан тиј ских по ве ља, сред ње ве ков на исто ри ја ма на сти ра са си гур но шћу 
се мо же ра чу на ти од пр ве по ло ви не XI II ве ка, на шта ука зу је и ар хи-
тек ту ра ка то ли ко на, али и де ли мич но спро ве де на ар хе о ло шка ис тра-
жи ва ња.15 По ми ња ње ви зан тиј ских ца ре ва уз ста ри је вла да ре ко ји су 
упра вља ли овом те ри то ри јом од но си ло би се са си гур но шћу на Ан дро-
ни ка II и Ми ха и ла IX, та ста и са вре ме ни ка кра ља Ми лу ти на, чи ји су 
вла дар ски пор тре ти у лу не ти из над глав ног ма на стир ског ула за об но-
вље ни у XIX ве ку.16

 те ми де Ефе ске осло бо ди ла ро би њу Хе ле ну (Је ле ну) и ње ног си на Пе ри сте ра 
са на след ни ца ма у ме сту Ко ло ба и се. Же на је по ло жи ла и уго вор о њи хо вој 
ку по ви ни. За хва љу јем се и овом при ли ком мр Де ја ну Џе леб џи ћу на пре во ду 
овог нат пи са; уп. И. Ми кул чић, Пе ла го ни ја у све тло сти ар хе о ло шких на ла за, 
од егеј ске се о бе до Ав гу ста, Ско пље-Бе о град 1966, 71; И. Ми кул чић, Сред но ве
ков ни гра до ви и твр ди ни во Ма ке до ни ја, Ско пје, 1996, 266–268, сл. 115; Н. Ву-
лић, Гроб ни це и гро бо ви у сте ни, Ан тич ки спо ме ни ци на ше зе мље, Спо ме ник 
СКА XCVI II, (1941), 190–197.

14 Tр I, чл. 37: I da ne me te xa pi sko upy sy byxy ni ka ko, tykmo pomhny 
da imaty, a ve ke ni ≤o, a da ö pody w&bla stiü ar x`e pi sko u pa, ka ko i ou vshxy 
xri so volhxy pi‚e gryqyeskixy. О зна че њу и ста ту су ста вро пи ги јал них ма на сти-
ра, вид. М. Жи во ји но вић, Цар ски ма на сти ри, [у:] Лек си кон срп ског сред њег 
ве ка, [при ре ди ли С. Ћир ко вић, Р. Ми хаљ чић], Бе о град, 1999, (у да љем тек сту 
ЛССВ) 797–799; Н. Ми лаш, Пра во слав но цр кве но пра во, 715–717. Тре ска вач ка 
по ве ља по ми ње мо гућ ност по ми ња ња ло кал ног епи ско па, чи ме се ње го ва над-
ле жност за вр ша ва. 

15 По мен бу гар ских вла да ра од но сио би се на крат ку вла да ви ну Јо ва на 
Асе на и ње го вог си на Kалимана по сле 1230. го ди не.  Они су кон тро ли са ли 
област При ле па по сле бит ке код Кло кот ни це. На се ве ру гра ни ца је би ла Ско-
пље, а на ју гу — Охрид – Пе ла го ни ја – Про сек. Гри го ри је Акро по лит по ми ње 
да је бу гар ска власт би ла ус по ста вље на у Пе ла го ни ји и При ле пу; уп. V. Kra va-
ri,Vil les et vil la ges, 43, 343. К. Аџи ев ски, Пе ла го ни ја во сред ни от век, 140, н. 51. 
Ре зул та ти ар хе о ло шких ис тра жи ва ња де лом су пу бли ко ва ни у Б. Ба бић, На 
мар ги на ма исто ри је ма на сти ра Тре скав ца, ЗЛУМС 1, (1965), 23–29.  

16 На жа лост пор трет кти то ра ко ји при но си мо дел хра ма Бо го ро ди ци, 
као и нат пис уз ње га, на об но вље ном сли кар ству ма на стир ског ула за из XIX 
ве ка ни су очу ва ни. Не пот пу ни нат пис уз пор трет Ми ха и ла IX до но си Йор-
данъ Ива новъ, Българ ски ста ри ни изъ Македония, София, 1931, 67. 
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По ор га ни за ци ји Тре ска вац је био оп ште жи тељ ни ма на стир у 
окви ру ко јег је са чу ва на и тр пе за ри ја, а жи вот у ње му био је од ре ђен 
пра ви ли ма ма на стир ског ти пи ка. Кон сти ту ци ја уста ва, ко га по ми ње 
краљ Ду шан у по ве ља ма, под ра зу ме ва ко ри шће ње ли тур гиј ског мо де-
ла ти пи ка све тог Са ве Је ру са лим ског, ко ји је већ уве ли ко пре о вла ђи-
вао, али и пра ви ла утвр ђе на мо жда по себ ним осни вач ким или вла дар-
ским ти пи ком. 

Ду ша но вим осва ја њем При ле па 1334. године и по ве ља ма ко ји ма 
он по твр ђу је ста тус и по вла сти це ма на сти ра и да ру је му иму ни тет но 
пра во, утрт је пут ма на стир ској сло бо ди, али и одр жа њу бо гат ства ма-
на стир ске еко но ми је и у ка сни јим ве ко ви ма. За хва љу ју ћи њи ма, као и 
број ним има њи ма, ко ја је Тре скав цу, по ред прет ход них ви зан тиј ских 
и срп ских вла да ра при ла га ло и при леп ско плем ство, ма на стир је то-
ком XIV ве ка по стао нај у глед ни је мо на шко сре ди ште у обла сти При-
ле па и Пе ла го ни је. При ла га њем јед не тре ћи не од ви на са при леп ског 
тр га краљ Ду шан је се би обез бе дио по ми ња ње на ли тур ги ји и дру гим 
слу жба ма тре ска вач ких мо на ха.17 Тре ска вач ке по ве ље, не сум њи во су 
зна чај не за ре ша ва ње по то њег имо вин ског ста ту са ма на сти ра, али и 
од но са са сред њо ве ков ним гра дом При ле пом. По ве ља ма је утвр ђен и 
прав но до ми нан тан по ло жај ко ји ма на стир има у од но су на мно го број-
не цр кве у гра ду укљу че не у ма на стир ски по сед у свој ству ме то ха. Та-
кав је слу чај и са цр квом све тог Ди ми три ја, глав ном град ском цр квом, 
око ко је је утвр ђе но по сто ја ње сред њо ве ков ног па на ђу ра.18 Као ме тох 
ма на сти ра Тре скав ца, у по ве ља ма се по ми њу мно ге цр кве, ме ђу њи ма 
је и цр ква све тог Јо ва на Про дро ма, ко ја се у тре ћој Ду ша но вој по ве-
љи на во ди као пр ва, али и цр ква све тих Те о до ра, све те Пет ке, све тих 
Вра ча, све тог Ђор ђа, Ба ро ва цр ква, Бо до ва цр ква и та да већ ур ви ште 
цр кве све те Вар ва ре.19 Ве зу са ма на сти ром и свој бо ра вак у ње му по-

17 Об лик по ми ња ња кра ља какав је за сту пљен у тре ска вач кој по ве љи 
био је од ре ђен ти пи ком, ко ји на жа лост ни је очу ван у Тре скав цу. Ти пик ма на-
сти ра Све тог Јо ва на Про дро ма са Ме ни кеј ске го ре, ко ји при па да ис тој епо хи, 
у окви ру ли тур гиј ских оба ве за од ре ђу је слу же ње ли тур ги је че ти ри пу та не-
дељ но, док је јед на од њих би ла по све ће на вла да ру, уп. Me no i ke ion: Typi kon 
of Jo ac him, Me tro po li tan of Zic hna, for the Mo na stery of St. John the Fo re run ner on 
Mo unt Me no i ke ion ne ar Ser res, Byzan ti ne mo na stic fo un da tion do cu ments, vol. 4, 
Was hing ton, 2000, 1583.

18 Б. Ба бић, По ку шај утвр ђи ва ња ме ста и гра ни ца па ни ги ри шта При
ле па дру ге че твр ти не XIV ве ка, Ста ри нар, н.с. XX–1969, (1970), Збор ник Ђур-
ђа Бо шко ви ћа, 1–9. О тр го ви ма на ма на стир ским вла сте лин стви ма у сред њо-
ве ков ној Ср би ји у пи са ним из во ри ма вид. у M. Ži vo ji no vić, Set tle ments with 
Mar ket pla ce Sta tus, ЗР ВИ XXIV–XXV, (1986), 407–412. 

19 V. Kra va ri, Vil les et vil la ges, 320–321.
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све до чи ла је и ви со ка срп ска двор ска вла сте ла, ено хи јар Да би жив и 
теп чи ја Гра ди слав, у вре ме док је ма на стир био у окви ру те ри то ри је 
срп ске средњoвековне др жа ве.20 У до ба тур ске вла да ви не овим про сто-
ром то ком XV и XVI ве ка ма на стир за др жа ва привилегије, што све до-
чи о ње го вој мо ћи и зна ча ју.21  

Ком плекс ма на сти ра Тре скав ца са сто ји се од ка то ли ко на са два 
па ра кли са из сред њег ве ка, тр пе за ри је, ку хи ње, ма на стир ских ко на ка 
и по дру ма.22 Сли кар ски сло је ви, из XIV, XV, XVI, XVII и XIX ве ка, све-
до че о цр кви ко ја је би ла оште ћи ва на и об на вља на, о кон ти ну и те ту 
мо на шког сре ди шта, ко ји је то ком ве ко ва има о и пре ки де. Нај ста ри ји 
очу ва ни сли кар ски слој у цр кви да ту је се упра во на осно ву ти ту ле уз 
вла дар ски пор трет кра ља Ду ша на.23 Тр пе за ри ја ма на сти ра Тре скав ца 
са пр во бит ним, сред њо ве ков ним, очу ва ним ка ме ним сто ло ви ма има 
три сли кар ска сло ја из XV, XVII и XIX ве ка.24 Тре ска вац је био мо на-
шки пре пи си вач ки цен тар ду ге тра ди ци је, чи ја је би бли о те ка да нас 
са чу ва на у фраг мен ти ма, али и ра за су та и пре не та у дру ге зе мље.25 Ри-

20 О кти тор ском пор тре ту теп чи је и ње го ве же не и до во ђе њу у ве зу са 
теп чи јом Гра ди сла вом из дру ге тре ска вач ке по ве ље, вид. у М. Гли го ри је вић, 
Сли кар ство теп чи је Гра ди сла ва у Тре ска вач ком ма на сти ру, Зо граф 5, (1974), 
48–51. О функ ци ји теп чи је, вид. у М. Бла го је вић, Теп чи ја, ЛССВ, 728–729. О 
ено хи ја ру Да би жи ву, вид. у Б. Ба бић, Ма на сти рот Тре ска вец, 45; Г. То мо вић, 
Мор фо ло ги ја ћи ри лич ких нат пи са на Бал ка ну, Бе о град, 1974, 71. О функ ци-
ји ено хи ја ра, вид. у С. Но ва ко вић, Ви зан тиј ски чи но ви и ти ту ле у срп ским 
зе мља ма XI–XV ве ка, Глас СКА LXXVI II, (1908), 263–264. Р. Ми хаљ чић, Пе хар
ник, ЛССВ, 509–510.  

21 У дру гој по ло ви ни XV ве ка ма на стир Тре ска вац, по по ве љи (hükm 
– i hu mayun) сул та на, би ва осло бо ђен од пла ћа ње ни за да жби на. Ма на стир 
Тре ска вац (Тре ска ви че) у том тре нут ку по пи су је се у окви ри ма При леп ског 
ви ла је та. Тур ски по пи сни теф тер No 4 по ми ње Тре ска вац као мулк ми тро по-
ли та Да ви да; уп. М. Со ко ло ски, При лог кон про у ча ва ње то на тур скоосман
ли ски от фе у да лен си стем, со по се бен осврт на Ма ке до ни ја во XV–XVI век, 
Гла сник на ин сти ту тот за на ци о нал на исто ри ја, 1, (Ско пље 1958), 166, М. Со-
ко ло ски, Со стој ба на ма на сти ри те и цр кви те во При леп ско во XV и XVI в., у: 
При леп и При леп ско низ исто ри ја та, 148–152, А. Мат ков ски, Цр ков ни да вач
ки во Охрид ска та ар хи е пи ско пи ја (1371–1767 го ди на), При ло зи, II 2 МА НУ, 
(Ско пје, 1971). 

22 До са да нај оп шир ни ји пре глед исто ри је и умет нич ког де ло ва ња у 
окви ру ма на сти ра дат је у Б. Ба биќ, Ма на сти рот Тре ска вец со цр ква та св. 
Ус пе ние Бо го ро ди чи но, [у] Спо ме ни ци IV, 37–45 (са ста ри јом ли те ра ту ром).

23 Исто, 38.
24 У при пре ми је рад о сли кар ству тр пе за ри је ма на сти ра Тре скав ца 

ауто ра овог тек ста.
25 По сто ји све до чан ство о томе да је би бли о те ка ма на сти ра Тре скав ца са 

књи га ма и по ве ља ма го ре ла не ко ли ко да на, по слу жив ши као огрев не са ве сним
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зни ца ма на сти ра Тре скав ца са све тим и бла го сло ве ним пред ме ти ма, 
нео п ход ним за бо го слу жбе ну упо тре бу, као и во тив ним при ват ним 
при ло зи ма, све до чи о кон ти ну и те ту овог све тог ме ста од сред њег ве ка 
до да на шњих да на.26 

 
Бо го ро ди ца Тре ска вач ка

Тре ска вач ки ма на стир био је се ди ште кул та по све ће ног Бо го ро-
ди ци. О култ ном ме сту, ко је је, са из ве сним пре ки ди ма, у функ ци ји 
све до да на шњих да на, све до че ка ко пи са ни из во ри и пре да ња та ко 
и оста ци ма те ри јал не кул ту ре из раз ли чи тих раз до бља. Ме сто Тре ска-
вац хо до ча сти ли су по кло ни ци у сред њем ве ку, у пе ри о ду под Тур ци-
ма, то ком XIX ве ка, а на по кло нич ко пу то ва ње вер ни ци се упу ћу ју и 
да нас. По ве ље кра ља Ду ша на, осим што от кри ва ју ме сто и пла ни ну 
Тре ска вац као под ви жнич ко и стро го утвр ђе но мо на шко сре ди ште, по-
пут слич них све тих го ра у сред њем ве ку, до но се и по да так о по сто ја њу 
кул та ко ји је уте ме љен и ве зан за Бо го ро ди цу, ма на стир и цр кву њој 
по све ће ну.

О кул ту Бо го ро ди це и мо гу ћем по сто ја њу чу до твор не ико не Бо-
го ро ди це Тре ска вач ке са зна је се и из Ду ша но вих по ве ља. У арен ги тре-
ће по ве ље ма на сти ру Тре скав цу, ка да краљ Ду шан на гла ша ва је дан од 
раз ло га сво га ве зи ва ња за ма на стир, по твр ђе не и учи ње не да ро ве, он 
ка же: bo lùe vzylüb`i kralövstvo mi kra so tou do ma tvo e go pr hqi staa Bo
go ro di ce i mhsto vzse le nie slavΩ tvoe, qüdo tvo ri ce gla go le ma vy Trh
skav ci. Из ре че на санк ци ја за евен ту ал но не по што ва ње од ре да ба по твр-
ђе них тре ћом по ве љом са др жи за шти ту и про клет ство Бо го ро ди це 
Тре ска вач ке: A≤e li kto na vaj de ni emy vra jimy $zmety qto wty svetÿe 
<Bo go ro di ce> edi nie qryti si e go zla to pe qat na go <SLO VA>  kral„vstva mi 

мо на си ма то ком XIX ве ка. Мно ги пу то пи сци по ми њу тре ска вач ку би бли о те-
ку; уп. Тре ска веч ки еухо ло ги ум, [пр. Е. Де спо до ва], При леп, 2000. Ѓорѓи Поп-
Ата на сов, Ма на стир „Ус пе ние Бо го ро ди чи но“ – Тре ска вец, [у] Скрип тор ски 
цен три во сред но ве ков на Ма ке до ни ја, Ско пје, 1997, 355.    

26 Пред ме ти ове ри зни це на жа лост ни су пу бли ко ва ни. За хва љу јем се и 
овом при ли ком брат ству тре ска вач ког ма на сти ра, на че лу са игу ма ном и ар хи-
ман дри том о. Со фро ни јем (Ди ме ским), ко је је об но ви ло 2000. го ди не за пу сте-
ли ма на стир по сле 50 го ди на и ко је ми је пру жи ло увид у пре о ста ле очу ва не 
пред ме те. У ол та ру Бо го ро ди чи не цр кве чу ва се ре ли кви јар са мо шти ма. О 
по ре клу мо шти ју и вре ме ну ка да су и ка ко оне при сти гле у ма на стир не ма по-
да та ка. Че твр та ста др ве на ку ти ја са пе то слив ним по клоп цем ра ђе на је тех ни-
ком ин тар зи је са седефом и при па да ти пу ку ти ја ко је се мо гу оквир но да то ва-
ти у крај  XVII и почетак XVIII века. Че сти це мо шти ју све ти те ља ко је се у њој 
чу ва ју ни су иден ти фи ко ва не. Уну тра шњост ку ти је је по кри ве на ме тал ним по-
клоп цем на ко ме је пр во бит но би ло пер фо ри ра но че ти ри отво ра. Реликвијар 
помиње В. Хан, Интарзија на подручју Пећке патријаршије XVI–XVIII век, 
Нови Сад, 1966, 114, сл. 78.    



294 Balcanica XXXV

<da „sty> pro klety wty Go spo da Bo ga vsedrjiteló i wty pr hqi stie ma te
re Bo go ro di ce Trh ska<vyske>.27 У дру гој по ве љи у санк ци ји је по ме ну то 
са мо име Бо го ро ди це Чу до тво ри це, ко ја се од но си на Бо го ро ди цу Тре-
ска вач ку: wdy Go spo da Bo ga vse dryji telh i pr hqistÿö Qo u do tvo ri ce 
Bo go ro di ce.28 О кул ту Бо го ро ди це Тре ска вач ке то ком XIV ве ка рас про-
стра ње ном у ма на сти ру из над При ле па све до чи и кра љев ско по кло-
нич ко пу то ва ње. Кра љев ски пар, краљ Ду шан и кра љи ца Је ле на, по ро-
ди тељ ском до го во ру, упу ћу ју кра ља Уро ша да се по кло ни Бо го ро ди ци 
Тре ска вач кој. О то ме пру жа све до чан ство тре ћа тре ска вач ка по ве ља: 
(I) zgo vo ri se kralövystvo mi sy kra li comy i po sla smo prhvyzlüble na a
go sÿna na we go $ro wa kraló da se po klo ni pr hqi stoi Bo go ro di ci.29 По-
кло ње ње Бо го ро ди ци, на ко је се упу ћу је краљ Урош, зна чи упу ћи ва ње 
мо ли тви и по кло ње ња ма на сти ру по све ће ном Бо го ро ди ци. У исто вре-
ме мо же се прет по ста ви ти да тре ска вач ки мо на си у ма на сти ру чу ва ју 
чу до твор ну ико ну Бо го ро ди це, са истим то по граф ским епи те том, као 
глав ну све ти њу и ре ли кви ју ка ко јој су усме ре на хо до ча шћа.30

Још је дан по сре дан из вор из сре ди не XIV ве ка до но си по дат ке о 
кул ту Бо го ро ди це Тре ска вач ке. То је пре пис мо ли тве из треб ни ка пи са-
ног сре ди ном XIV ве ка за кра ља Ву ка ши на, прет по ста вља се та ко ђе у 
ма на сти ру Тре скав цу.31 Иако треб ник ни је очу ван, пре о стао је пре пис 
по је ди них мо ли тви. У јед ној од њих, на ме ње ној они ма ко ји су бо ле сни, 
по зи ва се у по моћ и Бо го ро ди ца Тре ска вач ка. Мо ли тва за бо ле сне пред-
ста вља мо ли тву свим све тим ко ји се при зи ва ју по од ре ђе ном хи је ра тич-
ном прин ци пу, или ка те го ри ји све ти те ља ко јој при па да ју. Бо го ро ди ца 
Тре ска вач ка је у овом треб ни ку укљу че на у мо ли тву за за ступ ни штво, 
упу ће но и оста лим ре ги о нал ним чу до твор ним ико на ма Бо го ро ди це 
Ефе ске, Бо го ро ди це из Је дре на, Вла ди чи це из Ра кли ја, Бо го ро ди це из 
Ки до хо та. Не ке од чу до тво ри ца ко је се ту по ми њу до бро су по зна те, 
док култ по је ди них ико на, ве зан за пе ри од у ко ме на ста је треб ник, још 
увек ни је на уч но ис тра жен.32 Мо ли тва упу ће на Бо го ро ди ци Тре ска вач-

27 Tр III, чл. 103, Спо ме ни ци IV, 153.
28 Tр II, чл. 94, Спо ме ни ци IV, 126. 
29 Tр III, чл. 97, Спо ме ни ци IV, 152.
30 Ο чу до твор ним ико на ма као ре ли кви ја ма, вид. у  H. Bel ting, Das Bild 

und sein Kult, München 1991; ви д. та ко ђе The Sac red Ima ge East and West, ed. 
R. Ouster ho ut and L. Bru ba ker, Uni ver sity of Il li no is Press, Chi ca go, 1995, Чу до
творн ная ико на в Ви зан тии и древ ней Ру си, [ре дак тор-со ста ви те ль А. М. Ли-
дов], Мо сква, 1996. 

31 Р. Ми хаљ чић, Крај срп ског цар ства, Бе о град, 1975, 80. К. Аџи ев ски, 
Пе ла го ни ја во сред ни от век, 211. 

32 О чу до твор ној ико ни Бо го ро ди це Ефе ске и ње ним ре пли ка ма у Ру си ји, 
вид. у И. А. Ша ли на, Бо го ма те рь Ефес скаяПо лоц каяКор сун скаяТо ро пец кая:
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кој ве ли ча је као Бо го ро ди цу ви со ких го ра, и на зи ва је још ми ло сти-
вом: I svetaó bo go ro di ce oty Eçesa, sve ta vladÿqi ce oty Rakliö svetaó 
vladyjqi ce oty bes kvrynynÿxy, svetaó vla di qi ce oty &drinh, svetaó 
bo go ro di ce oty Ki do xo ta, svetaó bo go ro di ce oty Trh skav°ca, sve ta bo
go ro di ce oty vi sokyjxy gory, sve ta bo go ro di ce milostivaó.33 Сто га се 
мо же прет по ста ви ти да је у пи та њу чу до тво ри ца ко ја се сим бо лич но 
ве зу је за све ту го ру, за ви со ке го ре ко ји ма је Бо го ро ди ца за штит ни ца. 
Та кав је слу чај са Бо го ро ди цом Ефе ском и оста лим Бо го ро ди ца ма ко је 
су за штит ни це пла нин ских ма на сти ра, на при мер оних са Све те Го ре 
и Си на ја. Бо го ро ди ца Тре ска вач ка укљу чу је се на овај на чин, по пут 
слич них чу до тво ри ца, у за штит ни це све тих го ра ка квих је би ло и ко је 
су по зна те на овом де лу Бал ка на, што је би ло бе ле же но ка ко у XIV та ко 
и XV ве ку.34

У са мом ма на сти ру ни је очу ва на ни јед на ико на са овим епи те-
том. Због пре ки да кон ти ну и те та у мо на шком жи во ту, на ро чи то по след-
њих ше зде сет го ди на, ни је очу ва но ни ти је за бе ле же но, се ћа ње на по-
сто ја ње јед не ова кве ико не. Је ди на ико на Бо го ро ди це у ма на сти ру ко ја 
по ти че из XIV ве ка је сте фре ско ико на па тро на у лу не ти из над глав ног 
ула за у цр кву. То је пред ста ва Бо го ро ди це са Хри стом ти па Уми ле ни ја, 
без очу ва не сиг на ту ре.35 Јед на од нај по зна ти јих чу до тво ри ца у сред њо-
ве ков ној Ру си ји је сте Бо го ро ди ца Вла ди мир ска, пред ста вље на упра во 
овим ико но граф ским ре ше њем, ко ја је од XII ве ка у Мо скви па ла диј 
мо сков ског Кре мља.36 Но ви ја чу до твор ства ко ја су ве за на за ма на стир 

Исто ри че ские име на и ар хе тип чу до твор ной ико ны, [у:] Чу до творн ная ико
на в Ви зан тии и древ ней Ру си, 200–236. 

33 Lj. Ko va če vić, Ne ko li ko pri me ra sta roj srp skoj knji žev no sti, Sta ri ne JA ZU 
X, (Za greb 1878) 280–282.

34 О по сто ја њу слич них чу до тво ри ца у XIV ве ку све до чи по ред мо ли-
тве у по ме ну том треб ни ку и за пис ко ји све до чи о кул ту чу до тво ри це Бо го ро-
ди це Цр но гор ске у ма на сти ру Ма теј че то ком XV ве ка, уп. Р. М. Гру јић, Ца ри ца 
Је ле на и Ће ли ја св. Са ве у Ка ре ји, 44. За пи си и нат пи си бр. 216.

35 Епи тет Еле у са (Ele oØ sa), што значи „Ми ло сти ва“, кон вен ци о нал но 
се ве зу је за тип ико не Бо го ро ди це ко ја гр ли де те, али се мо же на ћи и уз дру ге 
ико но граф ске пред ста ве Бо го ро ди це; уп. M. Ta tić-Đu rić, Ele u sa, A la rec her che 
du type ico no grap hi que, JÖB 25, (1976), 259–267, N. Pe ter son-Šev čen ko, Vir gin Ele
o u sa, ODB, 2, 2171. О кул ту Бо го ро ди це Еле у се ви д. у А. Ло ма, О име ну Бо го ро
ди це Ље ви шке, Збор ник фи ло зоф ског фа кул те та, се ри ја А: исто риј ске на у ке, 
XVI, Спо ме ни ца Све то за ра Ра дој чи ћа, (1989), 94.  

36 М. Та тић-Ђу рић, Бо го ро ди ца Вла ди мир ска, ЗЛУМС 21, (1985), 29–50. 
Л.А. Щен ни ко ва, Чу до твор ная ико на „Бо го ма те рь Вла ди мир ская“ как „Оди ги
трия еван ге ли ста Лу ки“, [у:] Чу до твор ная ико на, 252–286, Иста, Чу до твор ные 
ико ны Мо сков ско го Кре мля, у: Хри сти ан ские ре ли квии в Мо сков ском Кре мле, 
Мо сква, 2000, 230–244, О. Е. Этин гоф, К ран ней ис то рии ико ны „Вла ди мир
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и „Бо го ро ди цу“, а по сто је и у за бе ле же ном пре да њу, не ве зу ју се за 
од ре ђе ну ико ну већ за по је ди не до га ђа је у ко ји ма је Бо го ро ди ца уче-
ство ва ла или по мо гла, а та ко ђе и за раз ли чи та про ја вљи ва ња у са мом 
ма на сти ру, на Зла то вр ху и у ње го вој не по сред ној бли зи ни.37 Култ Бо-
го ро ди це у ма на сти ру ути цао је на уоб ли ча ва ње сли кар ских про гра ма 
то ком ве ко ва у ка то ли ко ну ма на сти ра Тре скав ца. Сли кар ски про грам 
при пра те, на о са, ол та ра, уну тра шње при пра те и тр пе за ри је, као и ула-
за у ма на стир, би ли су усло вље ни пре све га Бо го ро ди чи ним кул том. 

Да је Тре ска вац ме сто на ко јем су хо до ча сни ци из раз ли чи тих 
кра је ва тра жи ли и оче ки ва ли за ступ ни штво од Бо го ро ди це и да је ма-
на стир имао ва жност у ши рем ре ги о нал ном кон тек сту, све до че по да ци 
из Тре ска вач ког по ме ни ка ко ји се чу ва у На род ној би бли о те ци у Санкт 
Пе терс бур гу.38 О Тре скав цу, као ме сту хо до ча сни штва и у пе ри о ду под 
Тур ци ма, све до че за бе ле же на име на мно гих хо до ча сни ка у По ме ни ку 
из XVI II ве ка. Тре ска вач ки по ме ник на стао је у XVI II ве ку, али са др жи 
и пре пи се из XVI ве ка. При ло зи Бо го ро ди ци и ње ном ма на сти ру по-
кло ни ка – при пад ни ка мно гих углед них кра тов ских по ро ди ца Вла ха, 
Гр ка али и тур ског жи вља, ме шта на при леп ске на хи је, као и оних ко ји 
су ма на стир хо до ча сти ли из да ле ка – све до че о овом култ ном цен тру 
све до да на шњих да на.39 

ская Бо го ма те рь“и тра ди ции Вла херн ско го Бо го ро дич но го ку ль та на Ру си 
в XI–XII вв., Древ не рус ское ис кус ство, Ви зан тия и древ няя Ру сь, (С.-Пе тер-
сбург 1999), 290–304.

37 У ма на сти ру Тре скав цу чу ва се фо то гра фи ја ко ја је сни мље на на Зла-
то вр ху при ли ком пе ња ња јед не гру пе све ште ни ка и хо до ча сни ка са по чет ка 
XX ве ка. На њој се, на про сто ру не ба из над фо то гра фи са них, пре по зна ју обри-
си фи гу ре, по пут Бо го ро ди чи не. Вер ни ци и све штен ство ви де ли су у овој фо-
то гра фи ји све до чан ство Бо го ро ди чи ног при су ства и ње не за шти те над ма на-
сти ром. Ин фор ма тор Бла га Ста мен ко вић, ро дом из се ла Даб ни це, све до чи о 
ле ген ди по ко јој је Бо го ро ди ца стал но при сут на у ма на сти ру и ка ко се ње ни 
ко ра ци чу ју у ко на ци ма. О при су ству Бо го ро ди це у Тре скав цу, пре ма на рад-
ној ми то ло ги ји са за бе ле же ним све до чан стви ма, сно ви ма и про ја вљи ва њи ма, 
вид. Св. Бо го ро ди ца на Тре ска вец, [у:] На род на ми то ло ги ја на Ма ке дон ци те 
2, Ет но граф ски и фол клор ни ма те ри ја ли, [ре дак ци ја Т. Вра жи нов ски, Љ. С. 
Ри сте ски, В. Ко ра џо ски, Л. Си мо ска], Ско пје-При леп, 1998, 282–283. 

38 Р. Угри нов ска-Ска лов ска, За тре ска веч ки от ко дик, [у:] Спо ме ни ци 
IV, 187–213, С. Ни ко лов ска, Ко дик на ма на сти рот Тре ска вец, [у:] Спо ме ни
ци IV, 215–406, А. М. Се ли щ ев, Ма ке дон ски ко ди ки XVI–XVI II ве ков, Со фия, 
1933, A. Се ли щ ев, За мет ки по ет но гра фии и ди а лек то ло гии Ма ке до нии, По
мя ник мо на сты ря Тре скав ца, Сбор ник от де ле ня рус ска го язы ка и сло ве сно-
сти ака де мии на ук СССР, том CI Nо. 3, (Ле нин град, 1928), 314–317. О ста ри јем 
по ме ни ку ма на сти ра, пи са ном на хар ти ји XVI–XVII ве ка, ко ји је стра дао у 
На род ној би бли о те ци, вид. у С. Ма тић, Опис ру ко пи са На род не би бли о те ке, 
Бе о град, 1952, бр. 224 (1266), 179. 

39 Р. Угри нов ска-Ска лов ска, За тре ска веч ки от ко дик, 194.
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При ло жни ци су се на ро чи то че сто упи си ва ли у вре ме ма на стир-
ских сла ва, а то је би ло уочи пра зни ка Ро ђе ња и Ус пе ња Бо го ро ди це.40 
Та да су у ма на стир при сти за ли и број ни по кло ни и во тив ни да ро ви. 
По да так да је и не хри шћан ско ста нов ни штво да ри ва ло ма на стир ре чи-
то го во ри о сна зи кул та Бо го ро ди це Тре ска вач ке ра ши ре ном у овом 
кра ју.41 О кул ту Бо го ро ди це на по чет ку XVI II ве ка све до чи и пре пис 
ру ко пи са Чу де са Пре све те Бо го ро ди це ко ји је у ма на сти ру при пи сао 
тре ска вач ки је ро мо нах Га ври ло, по соп стве ним ре чи ма – по кло ник 
жи во но сног гро ба.42 О тра ја њу кул та то ком XX ве ка све до че ме мо а ри 
вој во де Ва си ли ја Тр би ћа, ко ји пред ста вља ју аутен тич но све до чан ство 
ко ли ко је по што ва ње Бо го ро ди це би ло ра ши ре но у на ро ду. Он ка же 
да је ма на стир ска сла ва про сла вља на пр ви пут у сло бо ди 1912. го ди-
не „без при су ства тур ске вој ске и тур ских жан дар ма“. Тој све ча но сти 
при су ство ва ле су све углед не по ро ди це Би то ља и При ле па, а у ма на-
стир се сти за ло дан или два уочи сла ве. Тр бић та ко ђе опи су је пут ка 
Тре скав цу, ко ме се упу ћу ју пе ши це сви мла ђи При леп ча ни, а на ко њи-
ма ста ри ји љу ди и углед не чор ба џи је из При ле па и Би то ља. Те пр ве 
го ди не у сло бо ди, ка ко пи ше вој во да Тр бић, у ма на стир је на сла ву и 
по кло ње ње до шао и бе о град ски про та Ни ко ла Бо жић и још не ко ли ко 
ду хов ни ка из Ср би је. 43

Тр бић је за бе ле жио још је дан ва жан тре ну так из ма на стир ског 
и ли тур гиј ског жи во та ко ји све до чи о кул ту не го ва ном до XX ве ка. 
Чи та ву ноћ су у цр кви би ли ду хов ни ци, ко ји су не пре кид но чи та ли 
мо ли тве здра ви ма и бо ле сни ма. Бо ле сни ци су то ком но ћи оста ја ли да 
ле же на по ду у са мој цр кви че ка ју ћи да све ште ник на ју тар њој ли тур ги-
ји пре ко њих, њи хо вих гла ва и те ла, пре не се све те да ро ве.     

40 Р. Угри нов ска-Ска лов ска, За тре ска веч ки от ко дик, 191.
41 Ј. Ха џи Ва си ље вић бе ле жи раз ли чи те об ли ке на зи ва за ма на стир Тре-

ска вач ке Бо го ро ди це код Бу га ра, Ту ра ка и оста лих на ро да ко ји жи ве у овом 
кра ју. Ј. Ха џи Ва си ље вић, При леп и ње го ва око ли на (Исто риј скоге о граф ска 
из ла га ња), Бе о град, 1902, 88. 

42До бро очу ва ни ру ко пис има 76 опи са них чу да, од ред бу Сед мог ва се-
љен ског са бо ра и сло во све тог Јо ва на Зла то у стог на Ро ђе ње Бо го ро ди це. В. 
Ћо ро вић, Ру ко пи си Уни вер зи тет ске Би бли о те ке у Бе о гра ду, Спо ме ник СКА 
LXXXVII, (1938), 99–100, Ага пи је Лан дос Кри ћа нин, Чу да пре све те Бо го ро ди
це, пре вод са срп ско сло вен ског и по го вор Т. Јо ва но вић, Вр шац, 2000. 

43 „Сво јим при су ством да при ка жу ко ли ко це не ову срп ску све ти њу и 
оне на по ре ко је је срп ски на род овог кра ја учи нио са сво је стра не да овај ма на-
стир бу де при знат и од ца ри град ске вла де и са мог сул та на да је за и ста срп ски 
ма на стир“, каже се у: Вој во да Ва си ли је Тр бић, Ме мо а ри, Ка зи ва ња и до жи вља
ји вој во де ве ле шког (1912–1918, 1941–1946), 2, [при ре ди ли А. Дра шко вић, С. 
Ри стев ски], Бе о град, 1996, 31–32.
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О томе ко ли ко је по што ва ње то ком сто ле ћа ужи ва ла Бо го ро ди-
ца Тре ска вач ка све до чи и ме мо ри ја ве за на за исто ри ју ма на сти ра, ко ја 
је за бе ле же на у на род ној еп ској по е зи ји. Све до XIX ве ка ко лек тив но 
на род но пам ће ње са чу ва ло је се ћа ње на по сто ја ње ан тич ког хра ма и ан-
тич ког ме ста. У пе сми, са то пи ком ато ске тра ди ци је, у ко јој Бо го ро ди-
ца ис те ру је па ган ске идо ле, на гла шен је чин хри сти ја ни за ци је про сто-
ра не ка да шњег па ган ског све ти ли шта. У на род ном пре да њу и по е зи ји 
са чу ва ли су се и кључ ни по да ци о до ми нант ном по ло жа ју тре ска вач ког 
ма на сти ра у од но су на оста ле при леп ске цр кве, ко је су ма хом пред ста-
вља ле ње не ме то хе, али и о хи је ра тич ком про сла вља њу све ти те ља.44

Фа ла бо гу за чу до го ле мо,
Што е ова чу до за чу де ње!
За ста на ла ја сна ме се чи на
Со сон це то ем стре де во неа,
И до неа она ја сна ѕве зда,
За ста на ла на Зла то врв пла ни на.
Фа ла Бо гу за чу до го ле мо,
Не ми би ла ја сна ме се чи на,  
Со сон це то ем стре де во неа,
И до неа она ја сна ѕве зда,
Ами би ло све та Бо го ро ди ца,
Со Ису са в ра це го др жа ла,
И до неа ан гел од не бе си;
За ста на ла на Зла то врв пла ни на,
За да пра ит че сна ма на сти ра
Кај што би ла елим ска та цр ква.
Ели ми те си те на ри па ле
Да н оста ат све та Бо го ро ди ца
Да на пра ит све та ма на сти ра.
Ко га ви де све та Бо го рој ца, 
Оти тие не е оста ва ле
За да пра ит цр ква-ма на сти ра
Го пра ти ла ан ге ла на не бо,
Да до ви кат ан ге ли ем свет ци,
Ко га по шол ан гел на не бе си,
та му ка жал абер Бо го рој ци
си те свет ци на но зе ста на ле,
од рај бож ји кр ста ми диг на ле, 
ми го да ле на све ти Јо а на, 
да го но си све ци да се во ди.

Ки ни са ли ан ге ли и свет ци 
И ми до шле кај Бо го рој ца,
Кон ди са ла на Зла то врв пла ни на,
Му ша ве ре тие ми сто ри ле,
Во еден збор тие си те до шле:
Да ис те рат ели ми те си те,
Од цр ква та та мо што има ле
И на неа ма на стир да пра ат.
За да се ди све та Бо го рој ца.
Про го во ри све та Бо го рој ца:
Ој ви свет ци,бож ји угод ни ци,
Ели ми те вие ис те рав те,
Од нив на та цр ква не ри сјан ска,
Вие ме не цр ква на пра ив те,
И ма на стир ми ја на ре ков те;
Од вас уште еве јас што са кам:
Вие до лу да пој ди те в по ле
Ма на сти ри и цр кви да прај те
Ја и ви ре во нив да се ди те
Да сте бли зу и вие до ме не 
Ели ми те да из го ни ме
Православнa ве ра да др жи ме!
Ми ста на ле се дум де сет свет ци, 
Што ми сле гле бог ме си те в по ле
И оти шле во ва ро ша гра да
На пра и ле цр кви-ма на сти ри
И де не ска уште си те сто јат,
Ри сја ни се во нив Бо га мо лат,
Чест му пра ат на си те све тии,
Сла ват Бо га и Бо го рој ца.

44 Пе сму Све та Бо го ро ди ца и ма на стир Тре ска ец за бе ле жио је Мар ко 
Це пен ков, а слу шао ју је од Сто ја на Ле ни штан ца, вид. Сбор ни къ за на род ни умо
тво ре ния на у ка и кни жни на, II, Со фия 1890, 28–29, и Об ред ни и ми то ло шки 
пе сни, [из бор и ре дак ци ја др Ки рил Пе ну шли ски], Ско пје, 1968, 203–205.



299С. Смолчић-Макуљевић, Са крал на то по гра фи ја ма на сти ра Тре скав ца

Хо до ча снич ка вла дар ска пу то ва ња на Тре ска вач ку го ру, у скла ду 
са вре ме ном, пре ра сла су у пу то ва ња ха џи ја, али и вла шких вој во да и 
чла но ва бо га тих кра тов ских по ро ди ца, да би то ком вре ме на (XIX, XX 
век) би ла очу ва на као ко лек тив на мо ли тве на по вор ка При леп ча на и 
ста нов ни ка окол ног кра ја о пра зни ку Ус пе ња и Ро ђе ња Бо го ро ди це.45 

Пе ћин ска цр кви ца – ис по сни ца ма на сти ра Тре скав ца

До са да шњим ис тра жи ва њи ма ма на сти ра Тре скав ца ни је би ла 
об у хва ће на пе ћин ска цр кви ца у не по сред ној бли зи ни ма на сти ра.46 Чу-
ве ни ру ски пу то пи сац сре ди не XIX ве ка ар хи ман дрит Ан то нин, као и 
Јо ван Ха џи-Ва си ље вић по ла ве ка ка сни је, за бе ле жи ли су пре да ње да 
су се у кр ше ви тим сте на ма из диг ну тим из над Тре скав ца у ко ји ма се на-
ла зе мно го број не пе ћи не, као и на го лим сте на ма ко је се уз но се из над 
ма на сти ра, не ка да под ви за ва ли ис по сни ци и от шел ни ци.47

Оста ци пе ћин ске цр кви це, не ка да шње ис по сни це ма на сти ра Тре-
скав ца, на ла зе се у ма сив ној сте ни пла нин ског вр ха Зла то вр ха. Ис по
сни ца је сме ште на на по ла пу та од ма на сти ра ка Зла то вр ху, а пут до ње 
ра чва се у прав цу се ве ро за па да. Скри ве на у сте ни, пе ћин ска цр кви ца 
уда ље на је од са мог ма на сти ра око 600 ме та ра и на ла зи се на от при ли ке 
1200 ме та ра над мор ске ви си не. Бу ду ћи да је пут до ис по сни це ве о ма 
стрм, до ње је по треб но око по ла са та хо да. Од ма на сти ра до пе ћин ске 
цр кви це сти же се на два на чи на. Нај бли жи је пут ко ји во ди по ред ан-
тич ког об зи ђа, кап ти ра них из во ра и пла тоа са ан тич ким гро бо ви ма 
у сте ни, па по том пу тем – по ред из во ра да нас зва ног „Мо ми не су зе“, 

45 Ма на стир Тре ска вац ушао је у хо до ча снич ке мар шру те ор га ни зо ва не 
од цр кве них оп шти на  по чет ком XX ве ка, уп. Ст. М. Ди ми три је вић, По кло нич
ка (ха џиј ска) пу то ва ња, Бе о град, 1933, 69.

46 Те рен ско ис тра жи ва ње и ар хи тек тон ско сни ма ње тре ска вач ке пе ћин-
ске цр кви це оба вље но је пр ви пут то ком је се ни 2004. го ди не, у окви ру про јек-
та „Цр кве на ор га ни за ци ја, са крал на умет ност и ду хов ни жи вот на под руч ју 
Бал ка на од сред њег ве ка до кра ја XVII ве ка“ при Бал ка но ло шком ин сти ту ту 
СА НУ, ко јим ру ко во ди проф. др Да ни ца По по вић. У по ду хва ту те рен ског ис-
пи ти ва ња уче ство вао је мо нах Ви са ри он, ар хи тек та Вас ка Пе чи ја ре ска, ко ја 
је ар хи тек тон ски сни ми ла ис по сни цу, и Ва лен ти на Ицо ва. Сви ма се ср дач но 
за хва љу јем, а на ро чи то игу ма ну ар хи ман дри ту оцу Со фро ни ју (Ди ме ском), 
уз чи ји бла го слов је омо гу ћен мој бо ра вак по след њих го ди на на Тре скав цу.

47 Пре да ње по ми ње ци фру од три сто ти не мо на ха ко ји су жи ве ли у 
овом ма на сти ру. Пу то ва ње је оба вље но 1865. го ди не, ви д. Повздка въ Ру мелю 
ар хи ман дри та Ан то ни на чле на Со труд ние Им пе ра тор ско го Рус ска го Ар хе о
ло ги че ско го Об ще ства, Санктпетербургъ 1879, 331–332, Ј. Ха џи-Ва си ље вић, 
При леп и ње го ва око ли на, 87.  
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кроз стр мо ви ти шу ма рак пун ле шни ка, до сте но ви те па ди не од ко је се, 
у јед ном да ху, сти же до ис по сни це. Ис по сни ца ни је ви дљи ва из прав ца 
ма на сти ра ни ти од пу та ка Зла то вр ху, ње ном скри ве ном по ло жа ју до-
при но си шу ма рак ле ске ко ји по кри ва улаз, али и ве нац ма сив них сте на 
из ме ђу пе ћи не и ма на сти ра. Про стор пе ћи не, у ко јој је сме ште на цр-
ква-ис по сни ца, окре нут је ка се ве ро за па ду у од но су на ма на стир, али 
се са пла тоа сте не у ње ној не по сред ној бли зи ни мо гу чу ти ма на стир ска 
зво на. Са уског пла тоа, ко ји ис пред са ме ис по сни це из но си от при ли ке 
не што ви ше од јед ног ме тра, и са сте не ис пред са ме ис по сни це из ме ђу 
гро ма да, пу ца ши рок ви дик на ве ли ки део ши ро ке пе ла го ниј ске до ли не 
у прав цу Гор њег се ла, Не бре го ва и По ло га, а од ма на стир ског окру же-
ња ви дљив је пла то са гро бо ви ма у сте ни. При ступ пе ћин ској цр кви ци 
ни је јед но ста ван и скоп чан је с од ре ђе ним ри зи ком, јер је не по сред но 
уз улаз по треб но оп ко ра чи ти сте ну без си гур ног ослон ца. У ту свр ху у 
сте ни по сто ји уду бље ње ко је је на ме ње но са мо јед ном сто па лу.48 

Пе ћин ска цр кви ца, обра зо ва на у при род ном уду бље њу у сте ни, 
пред ста вља  јед но дел ни про стор ко ји је са спољ ним све том по ве зан 
са мо јед ним вра ти ма. Три стра не ове пе ћин ске ода је пред ста вља ју део 
при род ног ам би јен та ко ји је вр ло ма ло мо ди фи ко ван. За пад на стра на 
за тво ре на је ка ме ним зи дом. Осно ва пе ћи не је не пра вил ног, тро у гла-
стог об ли ка, а нај у да ље ни ја тач ка је на су прот вра ти ма, где је ду би на 
про сто ри је 4,20 ме т ра. Уну тра шња ду жи на за пад ног зи да из но си 4,00 
ме тра док је спо ља шња 4,20 ме т ра. Про сто ри ја су жа ва се иду ћи од зи-
да пре ма ча сној тр пе зи. Ви си на у цен трал ном де лу је 2,00 ме тра, под се 
пре ма ча сној тр пе зи уз ди же пра те ћи сте ну, да би ис пред ча сне тр пе зе 
био не што ни жи. Ви си на боч них де ло ва се та ко ђе сма њу је на ра чун уз-
ди за ња сте на. Ви си на про сто ри је омо гу ћа ва не сме та но кре та ње, иако 
је под сте но вит и не ра ван. У уну тра шњо сти пе ћи не, на су прот ула зу, 
са чу ва на је ни ска ка ме на ча сна тр пе за, ви си не 0,38 ме тра и ши ри не 
0,80 ме тра, на чи ње на од ре ђа ног ка ме на по ве за ног спој ни ца ма мал-
те ра. Из над ње, у сте ни, укле са на је пра вил на рав но за све де на по лу-
кру жна ни ша. Да нас је уну тра шња по вр ши на ни ше из мал те ри са на и 
у њој је уцр тан крст. Ис под овог но ви јег сло ја мал те ра ко ји је, су де ћи 
по при су ству истих ин тер вен ци ја у са мом ма на сти ру, мо гао на ста ти и 
у пр вим де це ни јам XX ве ка, уоча ва ју се оста ци мал те ра ко ји из ла зе из 
окви ра ни ше, са тра го ви ма сли кар ства за ко је се мо же прет по ста ви ти 
да по ти чу нај ка сни је из XIX ве ка. На ста ри јем мал те ру, ко ји из ла зи из 
окви ра ни ше, ви де се та ко ђе тра го ви пред ста ве кр ста. Крст, сли кан мр-

48 О ру ко хва ти ма, сте пе ни ци ма, уду бље њи ма у сте ни ра ди лак шег при-
сту па пе ћи на ма, вид. Д. По по вић, Мо нах пу сти њак, 583.
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ком, за га си то цр ве ном бо јом на бе лој по за ди ни има ка рак те ри стич на 
за де бља ња на кра ко ви ма. На дру гим де ло ви ма про сто ри је ни су ви дљи-
ви тра го ви на но ше ња мал те ра ни ти би ло ка квих дру гих ин тер вен ци ја. 
Уну тра шњост пе ћи не до вољ но је про стра на да је, по ред по ме ну тог са-
др жа ја, мо гло по сто ја ти и ме сто за свећ њак са ју го за пад не стра не бу ду-
ћи да су на та ва ни ци – сте ни, са те стра не, ви дљи ви тра го ви ча ђи. Са 
се ве ро и сточ не и ју го и сточ не стра не пе ћин ску про сто ри ју чи ни сте на, 
а по вр ши на рав ног по да не пре ла зи је дан ква драт ни ме тар.      

Ка ме ни зид ко јим је за тво ре на ова цр ква ис по сни ца, де бљи не је 
0,60 ме та ра, ви си не – 2,00 ме та ра, а ши ри не 4,20 ме тра, ко ли ко из но-
си и ши ри на про сто ри је. У до њим де ло ви ма зид је ра ђен угла ча ним 
бло ко ви ма и спа јан спој ни ца ма мал те ра. На са мом зи ду ви дљи ве су 
ин тер вен ци је и мо же се за кљу чи ти да је у не ком вре ме ну био оште ћен. 
На ви шим де ло ви ма зи да, као и они ма ко ји се на ла зе бли же та ва ни ци 
или боч ним зи до ви ма пе ћи не, ви ди се да је до шло до оште ће ња спој ни-
ца мал те ра, али и да је ка мен са мо сла ган. То би ука зи ва ло и на осо бен 
на чин гра ђе ња као и ре ша ва ње по тре бе за отво ри ма ко јих ни је би ло у 
овој су вој и до бро за шти ће ној цр кви ци. Улаз у пе ћин ску цр кви цу по-
де лио је зид. Он је ши ри не 1,00 ме тар, и ви си не 1,40 ме т ра, на гла шен 
ка ме ним до врат ни ци ма и др ве ном гре дом над врат ни ком. Све про пор-
ци је над врат ни ка и до врат ни ка, као и про фи ла ци је, пре ци зне су, што 
се мо же ре ћи и за очу ва на др ве на вра та. 

По све та цр кви це ни је по зна та, као што се у се ћа њу ни је са чу ва-
ло ни име пр во бит ног ис по сни ка. У пре да њу је остао упам ћен мо нах 
ко ји се под ви за вао на овом ме сту, као и мо шти ис по сни ка ко је је на род 
до ла зио да це ли ва и то ком XIX ве ка. О ово ме пи ше и Мар ко Це пен ков: 
„Од ис по сни ка ко ји је не ка да по стио, по сто ји јед на ко ска, ко ју це ли ва
ју они ко ји до ђу“.49 Оста ло је за бе ле же но и се ћа ње на мо на ха ко ји се 
на овом ме сту под ви за вао по чет ком XX ве ка. Он је вре ме про во дио 
за кљу чан у цр кви, а хра ну је при мао са мо кроз кру жни отвор на вра ти-
ма.50 Од јек се ћа ња на бо го слу же ње не ка да вр ше но на овом све том ме-
сту по све до че но је и оби ча јем оста вља ња др ве них во тив них пло чи ца 
са ис пи са ним име ни ма ра ди по ме на на бо го слу же њу.51

Ка ко је већ ис так ну то, пу стињ ско ана хо рет ско мо на штво на 
под руч ју Бал ка на има ло је ду гу тра ди ци ју. Око ме ста на ко ме су се 

49 М. K. Це пен ков, Ма на стир Тре ска ец, [у:] Пре да ни ја, 7, Ско пје, 1972, 
165.

50 По дат ке су при бе ле жи ли мо на си брат ства тре ска вач ког ма на сти ра, 
на че лу са ар хи ман дри том оцем Со фро ни јем (Ди ме ским).

51 У ис по сни ци ни су вр ше на ар хе о ло шка ис ко па ва ња ни ти је еви ден ти-
ран на лаз ке ра ми ке.
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под ви за ва ли све ти пу сти ња ци уста но вље на су, то ком сред њег ве ка, 
ма на стир ска сре ди шта и на се о би не ко је не гу ју њи хо ве кул то ве до да на-
шњих да на.52 Ме сто под ви за ва ња ана хо ре те по ста ја ло је вре ме ном са-
крал но сре ди ште у ко јем су се оку пља ли мо на си.53 Осо бен ге о граф ски 
и при род ни ам би јент, као и кон ти ну и тет ко ри шће ња про сто ра ан ти ке 
и ра ног хри шћан ства, не сум њи во су ути ца ли да ово ме сто бу де иза-
бра но за ана хо рет ски под виг и то ком сред ње ви зан тиј ског пе ри о да.54 
У вре ме кра ља и ца ра Ду ша на, у окви ри ма при леп ске епар хи је или у 
не по сред ној бли зи ни, по сто је еви ден ти ра ни ма те ри јал ни оста ци ко ји 
све до че о аскет ском на чи ну жи во та на овој те ри то ри ји. Та ко су ис тра-
жи ва ња утвр ди ла по сто ја ње мо на шке за јед ни це, на се ља и пе ћин ског 
ма на сти ри ћа у Драд њи, у бли зи ни Ти кве ша.55 У не по сред ној бли зи ни 
Тре скав ца, та ко ђе то ком XIV ве ка, у вре ме ца ра Ду ша на, ана хо рет ска 
оби тељ на се ља ва сте ну у ме сту Зр зе, о че му све до чи ком плекс са пе ћин-
ском цр квом и ис по сни ца ма.56 

52 С. По по вић, Пе ћин ски ма на сти ри и ис по сни це, [у:] Крст у кру гу, ар-
хи тек ту ра ма на сти ра у сред њо ве ков ној Ср би ји, Бе о град, 1994, 97–102. О об-
ли ци ма мо на штва и прак си пу сти но жи тељ ства у сред њо ве ков ној Ср би ји од 
XII ве ка, вид. у D. Po po vić, M. Po po vić, The Ca ve of  the Ar chan gel Mic hael in Ras, 
Sta ri nar n.s. XLIX–1998, (1999), 103–130.  

53 Та кав је слу чај са све тим про сто ром фор ми ра ним око ме ста на ко ме се 
не ка да под ви за вао све ти Га ври ло Ле снов ски. Ту је утвр ђе но по сто ја ње не ко ли-
ко ис по сни ца и пе ћин ских цр кви ца на ста лих у раз ли чи тим вре мен ским пе ри-
о ди ма. Д. То до ро вић, Ле снов ска ис по сни ца све те Бо го ро ди це, Зо граф 8, (1977), 
59–62. С. Га бе лић, Ле снов ска ис по сни ца св. Или је, ЗЛУМС 18, (1982), 171–187; 
иста, Не по зна ти ло ка ли те ти у око ли ни Ле снов ског ма на сти ра, ЗЛУМС 20, 
(1984), 163–174. Си сте мат ска те рен ска ис тра жи ва ња ко ја су во ђе на у по след-
њој де це ни ји утвр ди ла су по сто ја ње мо на шких на се о би на у не по сред ној бли-
зи ни ме ста на ко ме се под ви за вао све ти Пе тар Ко ри шки, у при зрен ском кра ју, 
као и у обла сти По ли мља и Ми ле ше ве, уп. Д. По по вић, Сред њо ве ков не пе ћи
неис по сни це у при зрен ском кра ју, Прет ход на ис тра жи ва ња, Исто риј ски ча со-
пис XLIV(1997), (Бе о град, 1998), 129–152 (са ста ри јом ли те ра ту ром); Д. По по-
вић, Пе ћин ске цр кве и ис по сни це у обла сти По ли мља, До са да шњи ре зу та ти и 
прав ци да љег про у ча ва ња, Ми ле шев ски за пи си 5, (2002), 47–60.

54 M. Ka plan, Le cho ix du li eu sa int d’après cer ta i nes so ur ces ha gi o grap hi qu es 
byzan ti nes, [у:] Le sa cré et son in scrip tion Byzan ce et en Oc ci dent, ed. M. Ka plan, 
Pa ris, 2001, 183–198. 

55 Си сте мат ска ис тра жи ва ња спро вео је М. Ра дуј ко, вид. М. Ра дуј ко, Дра
дањ ски ма на сти рић св. Ни ко ле, I на ста нак и ар хи тек ту ра, Зо граф 19 (1988), 
49–61; исти, Дра дањ ски ма на сти рић св. Ни ко ле, Зо граф 25 (1996), 25–36.

56 Ис по сни це и пе ћин ска цр ква ни су си сте мат ски ис тра же не. У кон тек-
сту исто ри је ма на сти ра Зр зе по ми ње их З. Ра сол ко ска-Ни ко лов ска у Ма на сти
рот Зр зе со цр кви те Пре о бра же ние и све ти Ни ко ла, [у:] Спо ме ни ци IV, 411.
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Ка да краљ Ду шан у сво јим по ве ља ма по твр ђу је ста тус и има ња 
Тре скав ца, он ис ти че да је ма на стир ме сто осве до че но упра во по мо на-
шком жи во ту по пут оно га на све тим го ра ма ви зан тиј ског све та. То под-
ра зу ме ва жи вот у ки но ви ји, али и ке ли от ски, от шел нич ки – прак тич-
но ком пле мен тар не об ли ке на све тим го ра ма.57 Жи вот у ис по сни ца ма, 
као и онај у ки но ви ји, зах те вао је по на ша ње у скла ду са пра ви ли ма ко-
ји су про пи си ва ли мо на шки уста ви.58 Мо же се прет по ста ви ти да је жи-
вот у тре ска вач кој ис по сни ци био уса гла шен са жи во том ма на сти ра у 
скла ду са про пи си ма, али и ве ков ном прак сом. На то да је ис по снич ки 
мо дел мо на штва био прак ти ко ван и у Тре скав цу, осим по сред но, кроз 
све до чан ства из Ду ша но вих по ве ља и иде ал ни при род ни ам би јент мо-
гао би да ука же и ико но граф ски про грам иза бра них све тих пу сти но-
жи те ља у сли кар ству при пра те. Про грам сли кар ства све тих мо на ха и 
пу сти ња ка у при пра ти Бо го ро ди чи не цр кве об у хва та упра во оне пу-
сти но жи те ље ис точ но хри шћан ског све та чи ја жи ти ја опи су ју стро ги 
от шел нич ки под виг. То су пред став ни ци ви зан тиј ског мо на штва IV и 
X ве ка ко ји су се под ви за ва ли у пу сти ња ма из ван ма на стир ског је згра. 
Ме ђу њи ма пред ста вљен је и све ти Па вле Ла триј ски, све ти тељ ко ји је 
свој под виг оства рио у пу сти њи, на го ри Ла три у Ма лој Ази ји, али и 
све ти Лу ка Столп ник, ко ји се под ви за вао на стол пу код Хал ки до на.59 
Сли ка ње ода бра них пу сти но жи тељ ских узо ра сва ка ко је би ло про грам-
ски чин. Мо на шки иде а ли и стре мље ња, ко ји су по зи ва ли на по и сто ве-
ћи ва ње са нај ве ћим узо ри ма ви зан тиј ског све та, би ли су на тај на чин, 
од XIV ве ка, пред очи ма тре ска вач ких мо на ха.

57 Д. Па па хри сан ту, Атон ско мо на штво, 27–48. О про стор ном од но су 
ке ли ја – ма на стир вид. у  Д. По по вић, Мо нахПу сти њак, 559–562. 

58 У сред њо ве ков ној Ср би ји за си гур но је би ла по зна та све то гор ска 
прак са пу сти њач ког мо на штва уз по што ва ње скит ских уста ва по пут Ка реј-
ског ти пи ка ко ји је на пи сао све ти Са ва Срп ски за ис по сни цу у Ка ре ји као и 
Упут ство за др жа ње псал ти ра, уп. Л. Мир ко вић, Скит ски уста ви св. Са ве, 
Бра ство, XXVI II, (1934), 52–67.

59 Све ти пу сти но жи те љи на сли ка ни су на за пад ном зи ду ег зо нар тек са; 
уп. М. Гли го ри је вић-Мак си мо вић, Сли ка ни ка лен дар у Тре скав цу и сти хо ви 
Хри сто фо ра Ми ти лен ског, Зо граф 8,(1977), 50, сл. 7, Еп. Ни ко лај Ве ли ми ро-
вић, Охрид ски про лог, Жи ти ја све тих, Бе о град, 1961, 989–990, 1001. Све ти Па-
вле са Ла тро са (+955) сли кан је још у Пе ћи, у Про та то ну, Де ча ни ма (нар текс) 
и у Ле сно ву; уп. С. То ме ко вић, Мо на шка тра ди ци ја у за ду жби на ма и спи си ма 
ар хи е пи ско па Да ни ла II, [у:] Ар хи е пи скоп Да ни ло II и ње го во до ба, Бе о град 
1991, 427, сл.7. За при мер из Ле сно ва, вид. [у:] Ј. Ни ко лић-Но ва ко вић, Ли ко
ви мо на ха и пу сти но жи те ља у цр кви ма на сти ра Ле сно ва, ЗР ВИ 33, (1994), 
169–170.
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Зла то врх

По пе ти се на пла нин ски врх са став ни је део мо на шког под ви га 
за оне ко ји жи ве на све тим го ра ма или их по се ћу ју, чиме се сећају до-
га ђа ја (и мо ли тви) ко ји су се у хри шћан ској исто ри ји збили на го ра ма 
као што су Та вор или Си нај. 60 Пла нин ске вр ле ти и за стра шу ју ћи пре-
де ли пу ни опа сно сти, ко ји асо ци ра ју на ста ни шта де мо на, пред ста вља-
ју иза зов за бор бу сва ког ана хо ре те.61 Сто га от шел нич ка жи ти ја че сто 
опи су ју осве ће ња ова квих ме ста од са мих мо на ха и бор бу про тив злих 
си ла ко је их на ста њу ју. Нај ви ши вр хо ви све тих пла ни на од у век су би-
ли ме ста у ко ји ма су се нај и страј ни ји и нај по све ће ни ји при бли жа ва ли 
Бо гу. Оту да су се и ке ли је нај ве ћих ис по сни ка на ла зи ла уз све те пла-
нин ске вр хо ве. У срп ској сред њо ве ков ној кул тур ној исто ри ји до бро 
је по знат, за хва љу ју ћи пи са ним из во ри ма, врх Ато са као ме сто где су 
се на ла зи ле ке ли је нај по све ће ни јих ана хо ре та.62 О тра ди ци ји пе ња ња 
на врх све тих пла ни на и мо на шкој прак си ко ја је би ла по све ће на овом 
под ви гу све до чи Те о до си је Хи лан да рац у жи ти ју Све тог Са ве Срп ског. 
По кло ње ње ма на сти ри ма, али и пе ња ње и осва ја ње вр ха Ато на и Си на-
ја, ко је је у сва ком сми слу са др жа ва ло и сим бо лич ну ко но та ци ју, би ли 
су циљ пу сти но жи тељ ског и мо на шког пу то ва ња и под ви га. Ка да опи-

60 Та вор је ме сто Пре о бра же ња Хри сто вог. По кло ни ци VI ве ка све до-
че о три ба зи ли ке ко је су по сто ја ле на Та во ру, по све ће не Хри сту, Мој си ју и 
све том Или ји; вид. у G. Vi kan, A. Kah zdan, Ta bor, mo unt, ODB, 3, 2004. О Си нај-
ској го ри (ко ја озна ча ва ме сто на ко ме се Мој си је су срео са Бо гом и где му се 
ја вио ан ђео Го спод њи у ог ње ном пла ме ну из ку пи не, односно пла ни ну на ко-
јој се у пе ћи ни под ви за вао про рок Или ја), вид. у D. J. Chitty, Τhe De sert a City, 
168–177. A. Kah zdan, Si nai, ODB, 3, 1902–1903. 

61 Oсећање стра ха ко је иза зи ва са ма при ро да на Тре скав цу за бе ле жио 
је кон зул Ми ха и ло Г. Ри стић, ко ји је сво је пу то пи се кроз ове кра је ве об ја вљи-
вао кра јем XIX ве ка под псе у до ни мом Бал кан ски: Кроз гро бље, 3, Опа жа ња и 
бе ле шке при ли ком пу то ва ња кроз срп ску зе мљу под Тур ском 1892. го ди не, Де-
ло, 3, (Бе о град 1894), 375–392. Он опи су је пут до ма на сти ра ова ко (стр. 378): 
„То је не пу то ва ње, не го јед но те шко пе ња ње, скоп ча но са не зго да ма сва ке 
вр сте. Око ме не огром но ка ме ње, нео бич но грд них раз ме ра, раз ме ште но као 
да га је ру ка чо ве чи ја на ро чи то сла га ла. Не појм но из гле да ју сви они об ли ци и 
сли ке, ко је се оку пру жа ју на све стра не ку да се год упра ви. Про ла зим по ред 
из дво је них сте на по не ко ли ко ме та ра ви со ких, пот пу но уса мље них, и страх 
ме хва та при по ми сли да се, сва ког тре нут ка, по не ка од њих мо же от пу чи ти, 
и смо ждив ши ме, сур ва ти се у про паст“. 

62 О Све том Са ви Не ма њи ћу ко ји се у мла до сти упо зна вао са стро гим 
под ви зи ма ато ских мо на ха чи ја су се ста ни шта на ла зи ла на нај ви шим де ло ви-
ма ато ске пла ни не, вид. у М. Жи во ји но вић, Исто ри ја Хи лан да ра I, Од осни ва
ња ма на сти ра 1198. до 1335. го ди не, Бе о град 1998, 50, Д. По по вић, Пу сти но
жи тељ ство Све тог Са ве Срп ског, 65–67.
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су је бо ра вак Све тог Са ве на Ато су и у ма на сти ру Ва то пе ду, Те о до си је 
по ми ње же љу Све тог Са ве да оби ђе врх Ато на: „За мо ли од игу ма на бла
го слов да га пу сти ка ко би се по кло нио и ви део ма на сти ре, и из ових 
да са поп не на врх Ато на“. Оби ла зак вр ха Ато на и пе ња ње Те о до си је 
опи су је сле де ћим ре чи ма: „Одав де се по пе на дав но му же ље ни Атон, 
где при не се Бо гу ко ле но кла ња ње и ноћ но сто ја ње и мно ге мо ли тве из 
ду би не ср ца, и ра до сним и то плим су за ма до вољ но тај све ти врх ода
ждив ши, ко ја ли бла го да ре ња не го ва ра ше Бо гу, ко ји га је удо сто јио да 
се поп не на ње га“.63 Те о до си је исто та ко опи су је и бо ра вак Све тог Са ве 
на Си на ју и ње го ву же љу да оби ђе све ти врх: „И та ко, по што се у ма
на сти ру од мо ри, успе се на све ти врх да се по кло ни, где је Го спод мно го 
пу та сла зио и, го во ре ћи с Мој се јем, да вао за кон Изра и љу, љу ди ма сво
јим.“ Те о до си је на да ље опи су је бо ра вак Све тог Са ве на Си нај ској го ри 
и све том вр ху ова ко: „С мно гим уз бу ђе њем по хва љи ва ше Бо га што га је 
удо сто јио уз и ћи на тај же ље ни и све ти врх, и по кло ни ти се, и ви де ти 
на ње му та ква стра шна, див на и све та бож ја де ла. Сву све ту че тр де
се ти цу у ма на сти ру про ве де с бра ћом у по сту, и сва ке су бо те пе ња ше 
се на све ти врх, и ис пу ња ва ше у не де љу све ноћ но та мо шње ста ја ње у 
пе сма ма и мо ли тва ма.“ 64

По пе ти се на све ти врх и на ње му упу ћи ва ти мо ли тве у сред њем 
ве ку зна чи ло је би ти у не по сред ној бли зи ни са мо га Бо га. До га ђа ји ко-
ји су се до го ди ли на вр ху Си нај ске го ре, Та во ра или Си о на си гур но 
да су би ли пра сли ка стре мље ња ду ша ко је те же Бо гу.65 У по то њем пе-
ри о ду на то по граф ским кар та ма све тих пла ни на све ти врх је ре дов но 
ис так нут као ме сто хо до ча снич ких мар шру та, али и сим бо лич них сли-
ка ко је су се на ње му од и гра ле.66 У истом пе ри о ду  пе ња ње на го ру 
по ста је је дан од ви до ва по на ша ња ко је се пре по ру чу је пра во слав ним 
хри шћа ни ма по чев ши од про гра ма школ ских бу ква ра. Срп ско-сло вен-

63 Те о до си је, Жи ти ја, [при ре дио др Д. Бог да но вић, пре вод Л. Мир ко-
вић, Д. Бог да но вић], Бе о град, 1988, 117.

64 Исто, 242–243.  
65 Горы-т¢, Р¢чникъ на святото пи сан iе, Ца ри градъ, 1884, фо то тип но 

из да ние София, 101–102.
66 На штам па ним ико на ма од XVII до XIX ве ка, на ме ње них хо до ча сни-

ци ма, врх Си на ја, са ја сно на зна че ним пу тем до ње га, обе ле жен је као ме сто на 
ко ме је Мој си је при мио та бли це за ко на; уп. Ntorh Pa pa stra tou, Car ti nes eiko nes, 
Or qo do xa Qrh ske u ti ka Ca rak ti ka 1665–1899, II, Aqh na 1986, 380, 381, 383, 385, 
387, 388, 391. Врх Ато са на гра фич ким при ка зи ма Све те го ре или по је ди них 
све то гор ских ма на сти ра из истог пе ри о да, ис так нут је уцр та ва њем пу та ко-
јим се до ње га до ла зи и ка пе лом; иста, 420, 421, 422, 423, 461, 492.  
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ски бу квар из XVI II ве ка, као је дан од об ли ка хри шћан ског де ло ва ња и 
по слу ша ња про пи су је од ла зак на го ру под сло вом Г: Lšti vÍ bla æenstvš 
vÍshodi na go ru. 67   

Зла то врх пред ста вља нај ви шу ко ту у чи та вој се вер ној Пе ла-
го ни ји и ви ди се на уда ље но сти од два де се так ки ло ме та ра. Ар хе о ло-
шка ис ко па ва ња, вр ше на кра јем пе де се тих и по чет ком ше зде се тих 
го ди на про шлог ве ка, утвр ди ла су тра го ве по сто ја ња ан тич ких, али и 
сред њо ве ков них зи до ва и до ве ла су до за кључ ка о по сто ја њу утвр ђе-
ња – до ми нант ног у фор ти фи ка ци о ном си сте му чи та ве Пе ла го ни је.68 
Ка ме ни оста ци и тра го ви утвр ђе ња про на ђе ни на Зла то вр ху упу ћу ју 
на по сто ја ње вој нич ког упо ри шта, ко је је у окви ру рим ског вој ног си-
сте ма има ло функ ци ју цен трал не ве зе, од но сно пре но ше ња сиг на ла, 
што потврђује и мо гућ ност осма тра ња ко ју пру жа овај врх. Ти оста ци 
утвр ђе ња иден ти фи ко ва ни су као део ка сно рим ске и ра но хри шћан ске 
кул ту ре.69 Тре ба прет по ста ви ти да је утвр ђе ње би ло ко ри шће но и то-
ком сред њег ве ка, бу ду ћи да При леп по ста је ва жан стра те шки и вој ни 
цен тар у окви ру Ви зан тиј ског цар ства.

Да нас је Зла то врх, до ко јег во ди вр ле тан и те шко при сту па чан 
пут, обе ле жен „злат ним“ – ме син га ним кр стом, а ње гов на зив „Ја бу ка“ 
или „Злат на ја бу ка“ је сте се ћа ње на ја бу ку или сфе ру не ка да по бо де ну 
на пла нин ском вр ху. 70 О прак си пе ња ња на Зла то врх ко ја је би ла уоби-
ча је на и то ком XIX ве ка, и ко ја је од мо на шког под ви га пре ра ста ла у 
по кло нич ку мар шру ту, го во ре пу то пи сци. Та ко о пе ња њу на Зла то врх 
све до чи Сре тен Л. По по вић још 1879. го ди не: „Над ма на сти ром уз ди-
же се ви со ки брег „Зла то врв“ сав од пло ча стог ка ме ња, а на са мом вр ху 
јед на по ве ли ка пло ча. Кад је храм цр кве (о Ма лој Го спо ји ни) та да се 
ис ку пи мно ги свет из окол них ме ста и он да мла ђи од ва жни ји љу ди (јер 
за ста ре муч но је) пе њу се го ре до на врх пло че. Са ове пло че и ви си не 
при ве дром да ну ви ди се у прав цу пре ма ју гу Со лун.“71 То ком XIX ве ка 

67 С. Но ва ко вић, Ста ри срп скосло вен ски бу квар с не ко ли ким бе ле шка
ма за исто ри ју бу ква ра у оп ште, Гла сник срп ског уче ног дру штва, књ. XXXIV, 
(Бе о град, 1872), 74. 

68 То су ујед но и по след ња ар хе о ло шка ис тра жи ва ња ко ја су ра ђе на на 
овом ло ка ли те ту. На жа лост, на ла зи ни су у пот пу но сти пу бли ко ва ни ни ти је 
пу бли ко ва ње пра тио по треб ни на уч ни апа рат и цр те жи; Б. Ба бић, Ан тич ко 
на се ље Ко ло ба и се, 4.

69 Б. Ба бић, Ар хе о ло шки тра го ви из ан тич ког и сред ње ве ков ног пе ри о да 
у при леп ском кра ју, Ма те ри ја ли, IX, (При леп, 1970, Бе о град, 1972), 25.

70 Бал кан ски, Кроз гро бље, 378: „Да је ве дар дан, мо жда бих мо гао ви-
де ти и злат ну ја бу ку, што се по бо де на на је дан ди рек, на ла зи на са мом вр ху 
Зла то вр ха. Од ње је Зла то врх до био бар и сво је име.“

71 С. Л. По по вић, Пу то ва ње по Но вој Ср би ји, Но ви Сад, 1879, 500. 
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по се ти о ци Тре скав ца су пу ца ли на ја бу ку ко ја је би ла по бо де на на врх 
Зла то вр ха. На зив вр ха, ко ји упу ћу је на зла то, под се ћа на обе ле жа ва ње 
нај ви шег вр ха очу ва но и у пре да њи ма ве за ним за нај ра ни ју исто ри ју 
Ато са. Та ко о вр ху, ко ји је био обе ле жен злат ним ан тич ким ки пом на 
Све тој Го ри, по ста вље ним још у ан тич ко до ба, све до чи и Д. Авра мо-
вић.72 У при леп ском кра ју је уста ље но ве ро ва ње да, ко ли ко год да је 
пут до вр ха опа сан и не из ве стан, на пу ту љу де, и гре шне и оне ко ји то 
ни су, чу ва Бо го ро ди ца, па се не сре ће не де ша ва ју.73

             
Ико на на сте ни

Пут, ко ји по ве зу је ма на стир и град кљу чан је за све об ли ке ко му-
ни ка ци је сред њег ве ка. Ко ли ко је ва жан био ма на стир Тре ска вац све-
до чи и то да је до ма на сти ра ишао град ски при леп ски пут. По дат ке о 
ње му до но се Ду ша но ве кра љев ске по ве ље: Ka ko po xo di po uty isy Trh
skavyca ou tou je crykvy Ba ro vou. (Тр. I, чл. 6.) ... ou‚i is xo de ≤e izy 
Trh skavyca po uty gra(dy)skΩ. (Tр II, чл. 6)74 Део ка ме ног пу та, за ко ји 
се мо же прет по ста ви ти да по ти че још из сред њег ве ка, пре по зна је се у 
тра го ви ма из ме ђу се ла Даб ни це и ма на сти ра.

На пу ту до ма на сти ра, све до да нас, са чу ва но је аутен тич но фре-
ско сли кар ство на сте на ма. Све тост про сто ра, ко ји је об у хва тао Бо го ро-
ди чин ма на стир Тре ска вац, али и ње го ву око ли ну, на гла ше на је ко ри-
шће њем при род них еле ме на та – сте на. Осли ка ва њем оне по при ма ју и 
но ву култ ну функ ци ју.75 У овом ра ду би ће ре чи о три осли ка не сте не 
ко је се мо гу до ве сти у не по сред ну ве зу са ма на сти ром, али и са схва-
та њем са крал ног про сто ра Тре ска вач ке го ре. Оне се на ла зе на са мом 
пу ту ка ма на сти ру. Две од три има ју ико нич ке пред ста ве Бо го ро ди це, 
док је на тре ћој, ко ја при па да фа зи са свим но ве об но ве, пред ста ва ар-
хан ђе ла Ми ха и ла.

Сте на, ко ја се на ла зи у не по сред ној бли зи ни ма на сти ра, на су прот 
по след њем за во ју на пу ту ка ње му, осли ка на је, су де ћи по стил ским од-

72 В. Цр но је вић, Ца ри град, Све та го ра, Со лун, Пут нич ке цр ти це с бе
ле шка ма о на род ној про па ган ди на ис то ку, Бе о град, 1889, 89. Бе ле жи ка ко су 
још „Је ли ни“ по ста ви ли кип на нај ви шем вр ху све то гор ском Ато су, ко ји се 
бли стао да ле ко, као и са мо Сун це.

73 Ин фор ма тор Бла га Ста мен ко вић, по ре клом из се ла Даб ни це.  
74 Спо ме ни ци IV, 80, 114. 
75 Гро мад на осли ка на сте на са пред ста вом све тог рат ни ка ко ја се на ла зи 

на пу ту ко ји по ве зу је сред њо ве ков ну цр кву Све те Пре чи сте и Све те Ар хан-
ђе ле у При ле пу у на ро ду је ка сни је до би ла име „Слон“. О сли кар ству на овој 
сте ни, ко је ака де мик Г. Су бо тић на осно ву сти ла да ту је у XIV век, вид. у Г. Су-
бо тић, Охрид ска сли кар ска шко ла XV ве ка, Бе о град, 1980, 42.
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ли ка ма, сре ди ном XIX ве ка.76 На њој је пред ста ва Бо го ро ди це За ступ-
ни це у мо ли тве ном по ло жа ју, на ко ју се из сег мен та не ба спу шта Бож ји 
бла го слов у об ли ку ру ке.77 Бо го ро ди ца је пред ста вље на сто је ћи у цр ве-
ном ма фо ри о ну ис под ко га је бе ла ту ни ка са укра сним ве зом око ру-
ка ва сли ка ним оке ром. Ин кар нат Ма те ре Бож је па жљи во је исли кан, 
а цр те ли ца су из ве де не тан ким и фи ним ли ни ја ма. Чи та ва фи гу ра је 
на сли ка на на бе лој под ло зи. Сиг на ту ра ни је очу ва на. Ис под сло ја на 
ко јем је на сли ка на ова пред ста ва ви де се тра го ви ста ри јег мал те ра, али 
би крај њи суд мо гли пру жи ти тек де таљ ни кон зер ва тор ски за хва ти. 
Про стор ко ји окру жу је ту сте ну при лич но је стрм, што не пред ста вља 
пре пре ку хо до ча сни ци ма да, и до да на шњих да на, па ле све ће и одр жа-
ва ју култ овог све тог ме ста. 

Дру га осли ка на сте на на ла зи се та ко ђе на пу ту – оном ко ји из 
прав ца се ла Даб ни це во ди ка Тре скав цу и за ко ји се прет по ста вља да је 
пр во бит ни, сред њо ве ков ни, та ко зва ни „ста ри пут“. Сте на је гро мад ни 
ка мен са при род ним кон кав ним уду бље њем на сло ње ним на при род но 
ка ме но по сто ље. У јед ном ка ме ном уду бље њу ове сте не на сли ка на је 
до по ја сна пред ста ва Бо го ро ди це са Хри стом. Од сиг на ту ре је очу ва но 
са мо део M(a)t(e)ry (B(o)j`õ). Сте ну је за па зио још Јо ван Ха џи Ва-
си ље вић.78 Фи гу ра Хри ста, ко ји бла го си ља де сни цом, у пот пу но сти је 
оште ће на, док је Бо го ро ди ца пред ста вље на на пла вој по за ди ни у цр ве-
ном ма фо ри о ну са ви дљи вим тра го ви ма пла ве ту ни ке и зе ле не ма ра-
ме. На ру ка ма су на ши ве ни жу ти укра сни ве зе ни на шив ци са пла вим 
кру жним мо ти ви ма. Цр теж је груб, а фи гу ре, де ло ви оде ће и ним ба 
оиви че ни су цр ном бо јом ко јом су исли ка ни и де ло ви Бо го ро ди чи ног 
ин кар на та. Бо го ро ди ца има круп не очи са на гла ше ним цр ним обр ва-
ма.

Сте на са пред ста вом све тог Ар хан ђе ла у не по сред ној бли зи ни се-
ла Даб ни це, не ка да шњег ма на стир ског ме то ха, та ко ђе се мо же до ве сти 
у ве зу са све тим про сто ром обра зо ва ним око ма на сти ра Тре скав ца.79 

76 Сли кар ство ове сте не мо же се до ве сти у ве зу са об но вом сли кар ства 
на ула зу у ма на стир Тре ска вац по ло ви ном XIX ве ка.  

77 Сли кар ство ове сте не је де ва сти ра но „по прав ка ма“ ко је су на њој из-
вр ше не у ја ну а ру 2004. го ди не. 

78 Ј. Ха џи Ва си ље вић, При леп и ње го ва око ли на, 82. Ту се на по ми ње да 
жи во пис но си нат пис Све та Пре чи ста.

79 Део се ла Даб ни це са ви но гра ди ма при пао је дру гом тре ска вач ком по-
ве љом ма на сти ру Тре скав цу, уп. Тр II, чл. 87, Тр III, чл. 26, <Sel>i≤e poly Do ub
ni ce s ni bi emy, s vi no gra di, s vod hni qi emy na Rad$<≤i sy vs>hmi pra vi na mi. 
Спо ме ни ци IV, 124, 146, V. Kra va ri, Vil les et vil la ges, 257. На сте ну су ми па жњу 
скре ну ли мо на си тре ска вач ког брат ства отац Мој си је и мо нах Ви са ри он, ко ји-
ма се и овом при ли ком за хва љу јем.
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Да нас је на ње ном вр ху по ста вљен крст и ви дљи ва је из прав ца При леп 
– Даб ни ца. Са ма сте на пер фо ри ра на је при род ним уду бље њи ма и на-
ла зи се у не по сред ној бли зи ни ан тич ких гро бо ва у сте ни.80 Пред ста ва 
Ар хан ђе ла је не дав но об но вље на, на шта ука зу је и сам нат пис. По ред 
фре ско-ико не, на са мој сте ни, у ње ним до њим де ло ви ма, јед но од при-
род них удо бље ња при ла го ђе но је по тре ба ма ни ше ол та ра или про те зи-
са са пло ча стом до њом по вр ши ном и по бо де ним кр стом.   

Са крал но про стран ство пла ни не фор ми ра се на се ља ва њем мо-
на ха, али и њи хо вим де ло ва њем. Мо на шко по слу ша ње од но си се на 
стал ну бор бу са де мо ни ма, али и на осве ће ње про сто ра по сред ством 
не пре кид не мо ли тве ко ја ну жно усло вља ва и ма те ри ја ли за ци ју оте ло-
тво ре ну у ико ни.81 Жи ти ја све тих мо на ха че сто об ја шња ва ју упра во 
про цес са кра ли за ци је про сто ра пла ни не на ко јој жи ви све ти пу сти-
њак. Та ко жи ти је све тог Ла за ра са Га ле сиј ске го ре, столп ни ка ко ји се 
под ви за вао то ком XI ве ка, по ми ње и осве ће ње про сто ра ра ди за шти те 
од ре ал не опа сно сти не при сту пач ног те ре на. Он је сво ју мо ли тву, про-
чи та ну у опа сном тре нут ку, ма те ри ја ли зо вао уре зи ва њем пред ста ве 
кр ста – профилакт ичнoг ка рак те ра – ра ди да ље за шти те од опа сно сти 
пу та. По ју ћи и пе њу ћи се по пла ни ни на и шао је на стр ми про лаз. Да 
би про шао по ред ње га, столп ник Ла зар је про чи тао мо ли тву и де сном 
ру ком на чи нио крст у прав цу сте не. По том је пу сти њак це ли вао сте-
ну и из го во рио мо ли тву да би на кон то га про шао ме сто. Жи ти је да ље 
све до чи да је крст уре зан на сте ни и на кон то га остао ви дљив јер је 
све ти отац на ре дио да се на том ме сту уре же крст, ко ји би убу ду ће шти-
тио оне ко је про ла зе по ред овог опа сног и стр мог про ла за.82 Ова кво 
све до чан ство из жи ти ја све тог Ла за ра, где се на још не ко ли ко ме ста 
опи су је упра во ова сте на са уре за ним сим бо лом кр ста, не по сред но је 
све до чан ство о од но су мо на ха пре ма про сто ру ко ји их је окру жа вао.83 
У сва ком слу ча ју, фре ско-ико не на сте ни, чак и ка да су но ви јег да ту ма, 
мо гу се сма тра ти од је ком древ не сред њо ве ков не прак се. О то ме све до-

80 Сте на и про стор око ње су и данс у култ ној упо тре би. Про стор око 
сте не је на не ки на чин сим бо лич но огра ђен при вре ме ним ма те ри ја лом.  

81 Д. По по вић, Мо нахпу сти њак, 576–577, 584–585.
82 Па ра фра зи ра ни пре вод ци та та из: The li fe of La za ros of Mt. Ga le sion: an 

ele venthcen tury pil lar sa int, In tro duc tuin, tran sla tion, and no tes by Ric hard P. H. 
Gre en fi eld, Was hing ton, 2000, 128. 

83 Прак са уре зи ва ња кр ста на сте ни осве до че на је на Све тој го ри Ато су, 
као и на при ла зу пе штер них на се о би на и све ти ли шта то ком сред њег ве ка; уп. 
Д. По по вић, Сред њо ве ков не пе ћи неис по сни це у при зрен ском кра ју, 135.  
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че срод ни при ме ри са чу ва ни у не по сред ној бли зи ни све тих Ар хан ђе ла 
у При ле пу.84 

Сте не, при род ни гра нич ни ци и обе леж ја има ли су у сред њо ве-
ков ној Ср би ји и на Све тој Го ри функ ци ју у про це си ма оме ђи ва ња. За 
оме ђи ва ње су не рет ко ко ри шће ни као гра нич ни ци сте не и ве ће ка ме-
ње. У хри со ву љи Зо граф ског ма на сти ра ис ти че се да се на по гра нич-
ном ка ме њу, ко јим се обе ле жа ва ло ма на стир ско има ње, уре зи вао пе-
чат све тог Ђор ђа, све ти те ља за штит ни ка ма на сти ра.85 Сред њо ве ков не 
по ве ље бе ле же по сто ја ње бе ле га на ка ме ну. На жи ву сте ну уре зи вао 
се крст (la pi des sig na ti cum cru ce). По не кад су се у зе мљу уко па ва ли ка-
ме ни кр сто ви.86 У озна ча ва њу ме ђа на про сто ру Даб ни це тре ска вач ке 
по ве ље по ми њу крст за ко ји се мо же прет по ста ви ти да је имао функ-
ци ју ме ђе.87 

Сте не са осли ка ним ико на ма на про сто ру око ма на сти ра Тре-
скав ца пред ста вља ју аутен тич но и дра го це но све до чан ство о уоб ли ча-
ва њу при ро де и ње них еле ме на та у скла ду са сред њо ве ков ним схва та-
њем о са кра ли за ци ји про сто ра.88 То по граф ске тач ке, осве ће не све тим 
ико на ма, сва ка ко су би ла ме ста ко ја су, хо до ча сни ци ма и вер ни ци ма, 
слу жи ла за мо ли тву. Њи хо ву функ ци ју тре ба по сма тра ти у кон тек сту 
обе ле жа ва ња гра ни ца све тог про сто ра, али и као тач ке на ме ње не оку-
пља њу вер ни ка при ли ком пра знич них про це си ја или хо до ча шћа. За 
фре ско-ико не, ко је се на ла зе на стр мим ли ти ца ма не по сред но уз пут, 
мо же мо прет по ста ви ти да су има ле и про фи лак тич ку функ ци ју. 

Че сме и чу до твор ни из во ри

У по ло жа ју Тре скав ца, ка ко ан тич ког стра ту ма та ко и сред њо ве-
ков ног ма на сти ра, од пре суд ног зна ча ја је при су ство во де. То су пре 

84 Научну пажњу сли кар ству на сте на ма први је по све тио Г. Су бо тић, 
нав. де ло, 42. Ову пред ста ву на сте ни по ми ње и па жљи ви ис тра жи вач ста ри-
на ар хи ман дрит Ан то нин за бе ле жив ши да је ве о ма ста ра и да се одр жа ла без 
об зи ра на ат мос фер ске ути ца је ко ји ма је из ло же на. Он та ко ђе бе ле жи да је у 
пи та њу ко ња нич ка пред ста ва и да је у том тре нут ку још увек чи тљив нат пис 
О А, ко ји би ука зи вао на грч ку сиг на ту ру (o agiov, све ти), у: Поqздка въ Ру
мелiю ар хи ман дри та Ан то ни на, 330.

85 С. По по вић, Крст у кру гу, 83, А. Со ло вјев, В. Мо шин, Грч ке по ве ље 
срп ских вла да ра, Бе о град, 1936, 353.

86 Р. Ми хаљ чић, Међ ни ци, ЛССВ, 391–392.
87 Tр II, чл. 6, Спо ме ни ци IV, 114.
88 Се ћа ње на мно ге сред њо ве ков не објек те би ло је са чу ва но у овом кра-

ју све до сре ди не XX ве ка. На тај на чин је би ло от кри ве но мно го сред њо ве ков-
них цр ка ва, а у тра ди ци ји је и сам крај на зи ван по све ти те љу ко ме је цр ква 
по све ће на.
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све га из во ри пит ке пла нин ске во де, кап та же, че сме и бу на ри.89 Ско ро 
на сва ком од бре жу ља ка ко ји окру жу ју ма на стир на ла зи се поне ки из-
вор или че сма. Сам ма на стир је на стао упра во на ме сту на ко јем је утвр-
ђе но ко ри шће ње во де још од раз до бља сред њег ве ка. На то да је во да 
при ку пља на у по себ ним ци стер на ма, још у нај ра ни јој исто ри ји ма на-
сти ра, ука зу ју по себ но гра ђе ни про сто ри за са ку пља ње во де – кап та-
же ко је се на ло ка ли те ту Тре скав ца на ла зе у окви ру ан тич ког под зи ђа 
на про сто ру ис под ма на стир ског пла тоа. На овом про сто ру очу ван је 
део зи да по ве зан две ма кап та жа ма. Пр ва ци стер на, бли жа ма на сти ру, 
гра ђе на је од огром них бло ко ва ка ме на и рав но је за све де на. На чин 
зи да ња упу ћу је на сред њо ве ков но по стро је ње.90 У уну тра шњо сти ове 
про сто ри је са чу ва ни су де ло ви фи ног мал те ра са тра го ви ма бо је из над 
ни воа пред ви ђе ног за во ду. То ука зу је на чи ње ни цу да функ ци ја овог 
мал те ра ни је би ла са мо гра ђе вин ско-за штит на већ да су тра го ви овог 
мал те ра слу жи ли као под ло га у осли ка ва њу. Оста ци фи ног мал те ра у 
тре ска вач ком бу на ру, вр ло бри жљи ве об ра де, пред ста вља ју ве о ма рет-
ку по ја ву и све до чон ство о на ме ри ко ја пре ва зи ла зи ути ли тар ну. На 
осно ву овог на ла за мо же се прет по ста ви ти да је и на овом ме сту, из над 
во де у ци стер ни би ло фре ско жи во пи са, ко ји се мо же до ве сти у ве зу 
са за шти том и бла го сло вом из во ра и во де, али и ње ним сим бо лич ким 
ту ма че њем.91 Дру га ци стер на је ма ња и прет по ста вља се да је мла ђа, 
има по лу о бли ча сти зи да ни свод. По ти пу гра ђе ња мо же при па да ти гра-
ђе ви на ма ко је су на ста ле то ком сред њег ве ка, али и у пе ри о ду под Тур-
ци ма. И да нас се у ма на стир во да до пре ма упра во из ова два кап ти ра на 
из во ра. 

Пу те ви ко ји спа ја ју При леп и ма на стир, би ло они ко ји во де од 
Мар ко вих ку ла и цр кве Све тих Ар хан ђе ла, би ло они пре ко се ла Даб ни-
це, или они од стра не се ла Не бре го ва и се ла Ду пја ча ни пре ма Зла то вр-
ху, ме ста су где су на ро чи то то ком XIX ве ка на ста ја ле че сме. Че сме као 
што су Па зо и ца или Сту де но ва ри ло, по зна те по све жој и ле де ној во ди, 
пред ста вља ју ма ла од мо ри шта за хо до ча сни ке и све оне ко ји се пе њу 

89 О ко ри шће њу во де у сред њо ве ков ној Ср би ји, вид. у С. Ми шић, Уну
тра шње во де и њи хо во ко ри шће ње у сред њо ве ков ној Ср би ји, До да так Исто риј-
ском гла сни ку 1990–1992, (1992), 3–77.  

90 За хва љу јем се др Мар ку По по ви ћу, на осно ву чи јег су струч ног ми-
шље ња до не ти су до ви о вре ме ну на стан ка тре ска вач ких бу на ра. На сли чан 
на чин је гра ђен сред њо ве ков ни бу нар ко ји се на ла зи у окви ру пор те ма на сти-
ра Сту де ни це, от ко пан 1954. го ди не; уп. С. На на до вић, Сту де нич ки про бле ми, 
[Са оп ште ња за во да за за шти ту и на уч но про у ча ва ње спо ме ни ка кул ту ре На-
род не ре пу бли ке Ср би је 3], (1957), 14, сл. 4.    

91 Кла ден ци и Из во ри, Рqчникъ на святото пи санiе, 241–243.
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пут пла ни не и ма на сти ра.92 Мно ге че сме и из во ри, ко ји се на ла зе на 
пу стим бр да шци ма у око ли ни Тре скав ца но се на зи ве по све ти тељ ка ма 
све тој Пет ки и све тој Не де љи, а тра ди ци ја про пи су је да се во да ту за-
хва та пет ком или не де љом. Они су то ком XIX и XX ве ка до би ли мно га 
но ва зна че ња у на род ном пре да њу. Из вор Мо ми не су зе, ко ји се на ла зи 
на пу ту до ис по сни це, да нас је до био на зив ко ји од го ва ра на род ном 
пре да њу, али је по ре кло функ ци је и ле ко ви то сти ове во де ве ро ват но 
ста ри је.  

Че сма ко ја се на ла зи у не по сред ној бли зи ни ма на сти ра, на пу ту 
од ма на сти ра пре ма се лу Даб ни ци, са чу ва ла је нат пис са име ном при ло-
жни ка ко ји по ти че из XIX ве ка: Sfõ qe‚ma näprävi dimw mfäkoiky, flfä 
qiqw fwa niy bom bo lo iky awv, 1802, m(ese)cy aug$sty.93

На истом пу ту, мо жда на по ла пу та иду ћи од ма на сти ра Тре скав-
ца ка се лу Даб ни ца, на ла зи се од мо ри ште са зи да ном че смом и из во-
ром. Че сма је зи да на од ка ме на, ви си не је око два ме тра, са ис пу стом 
за во ду, из над ко га се на ла зе две ни ше. У њи ма су мо гле да бу ду на-
сли ка не или по ста вље не ико не, што је уоби ча је но за овај тип че сми. 
У на род ном се ћа њу од ла зак на Тре ска вац ве зу је се за про ла зак по ред 
ра зних че са ма, где се по оби ча ју оста вљао си тан но вац.94 По ток, ко ји 
из ви ре из тре ска вач ких пла ни на спу шта се пре ма При ле пу и ули ва се 
у Даб нич ку ре ку, а на зи ва се Ма на стир ски по ток. Нај зад, на ду гу тра-
ди ци ју ко ри шће ња во де ука зу ју и са ме тре ска вач ке хри со ву ље. Ту се 
по ми ње ца рев кла де нац као од ред ни ца – ме ђа ма на стир ског по се да у 
При ле пу, што ја сно све до чи и о ко ри шће њу во де на овим про сто ри ма 
то ком сред њег ве ка и за вре ме ви зан тиј ске вла сти.

* * *
Са кра ли за ци ја про сто ра ма на сти ра Тре скав ца уоб ли ча ва ла се 

од ње го ве нај ра ни је исто ри је. При род ни про стор пу сти ње и ди вљи не 
иза зи вао је осе ћа ње стра ха, али и при су ства бо жан ске ле по те, и као 
та кав пред ста вљао из бор за упра жња ва ње стро гог об ли ка ана хо рет ске 
прак се. Све та про стран ства Тре ска вач ке го ре фор ми ра ју се не са мо 

92 О че сми Сту де но ва ри ло у посебном одељ ку под Ма на стир Тре ска
вац, вид. у  Љ. Ри сте ски, Ка те го ри и те про стор и вре ме во на род на та кул ту
ра на Ма ке дон ци те, [док тор ски рад од бра њен 2002. го ди не на уни вер зи те ту 
Св. Ки рил и Ме то диј у Ско пљу]. 

93 Нат пис је прво објављен (уз пар словних грешака), у Ј. Ха џи-Ва си ље-
вић, При леп и ње го ва око ли на, 81, и M. Kокић, За пи си и нат пи си, Збор ник за 
исто ри ју Ју жне Ср би је и су сед них обла сти, Ско пље, 1936, 272. 

94 Ин фор ма тор Бла га Ста мен ко вић све до чи о томе ка ко су у из во ре, 
чи ја су ко ри та би ла ду бо ка и по два ме тра, ба ца ли „па рич ке“. 
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уну тар ма на стир ског је згра већ и на те ри то ри ји чи та ве пла ни не ва-
жним то по граф ским и осве ће ним тач ка ма ка кви су пе ћин ска цр кви-
ца-ис по сни ца, пла нин ски врх Зла то врх, пут пра ћен осли ка ним ико на-
ма на сте на ма у пре де лу бо га том из во ри ма све же и сту де не пла нин ске 
во де. Про стор ма на сти ра Тре скав ца све до чи о ства ра њу сло же ног и 
ви ше знач ног са крал ног си сте ма, по угле ду на зна ме ни те све те го ре хри-
шћан ског све та, на бал кан ском под руч ју. Култ Бо го ро ди це Тре ска вач-
ке, не го ван у овом ја ком мо на шком сре ди шту, при вла чио је мно го број-
не хо до ча сни ке – сред њо ве ков не вла да ре и друге пра во слав не хри шћа-
не као и не хри шћан ско ста нов ни штво. То ком ве ко ва хо до ча сни штво 
је укљу чи ва ло, осим по кло ње ња Бо го ро ди ци и ма на сти ру, пут пра ћен 
не пре ста ном мо ли твом, оби ла зак пе ћин ске цр кви це и ме ста где се под-
ви за вао да нас не по зна ти ана хо ре та, пе ња ње на Зла то врх и узи ма ње во-
де са све тих и сту де них из во ра. 

THE SACRAL TOPOGRAPHY OF THE MONASTERY OF TRESKAVAC

Summar y

The streches of Mt Treskavac with Zlatovrh, a dominant peak in Pelagonija, 
and its distinctive rocky landscape have offered a suitable setting for exercising aus-
tere monastic practices ever since medieval times. The sacred area formed around 
the Monastery of the Dormition of the Virgin in medieval times was founded on 
the antique sacred place of Kolobaise and the temples of Artemis of Ephesus and 
Apollo Euthanatos. To medieval renovation of the monastery besides the Byzantine 
and Bulgarian rulers, also contributed the Serbian rulers of the Nemanjić house, 
kings Milutin, Stefan of Dečani and Dušan. Testimonies to a stay at Treskavac were 
left by the Serbian nobles – enochiar Dabiživ and tepčija Gradislav. The cult of the 
Virgin of Treskavac, confirmed in the written sources beginning with king Dušan’s 
charters to the monastery (1334–1343), left its trace both in the wall-painting of the 
monastery church and in the activity of manuscript copying cultivated in this mo-
nastic centre. Over the centuries, many pilgrims, from the royalty, local lords and 
members of well-to-do families to priests and monks, Orthodox Christians but also 
non-Christians, came to show their respect to the Virgin of Treskavac.

A small cave church has been recently registered in the immediate vicinity 
of the monastery. An evidence of the eremitic way of life, it confirms the infor-
mation contained in king Dušan’s charters. Namely, they compare the way of life 
of the monks of Treskavac with the ascetic practice of Mount Athos and Mount 
Sinai. The area of Mt Treskavac also shows several rock paintings with a cultic func-
tion. This authentic manner of marking out a sacred area may be explained by the 
prophylactic role of the Virgin, or a Christian saint, in a barely passable, perilous 
landscape. Springs and drinking fountains constitute another important element of 
the monastery’s topography. Through the monks’ continuous and devout effort put 
into shaping the landscape, the fresh and icy cold water from the mountain springs 
has been captured and channelled into drinking fountains for the use both of the 
dwellers of the monastery and of pilgrims. 
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1. Простор манастира Трескавца, 1: 25000; 1: 50000 
(компјутерска обрада М. Лазић)
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2. Манастир Трескавац и Златоврх (фотографски 
снимак из 1898. године, Легат Тихомира Ђорђевића, 

Народна библиотека Србије, Београд)

3. Богородица, фреско-икона  са 
Христом, лунета изнад главног 
портала, XIV век
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4. Стена са пећинском црквицом

5. Манастир Трескавац, 
Пећинска црквица, 
унутрашњост
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6. Манастир 
Трескавац, 
Пећинска 
црквица, основа 
(цртеж архитекта 
В. Печијареска)

7. Манастир 
Трескавац, Пећинска 
црквица, пресек 
(цртеж архитекта В. 
Печијареска)

8. Манастир Трескавац, 
Пећинска црквица, пресек 
(цртеж архитекта 
В. Печијареска)
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9. Пећинска црквица, западна фасада 
(цртеж архитекта В. Печијареска)

10. Пећинска црквица, врата 
(цртеж архитекта В. Печијареска)

11. Стена, манастир 
Трескавац, Богородица 
Заступница
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12. Стена, пут Дабница 
– Трескавац, Богородица 

са Христом

13. Стена, манастир Трескавац, 
Богородица Заступница, детаљ

14. Стена, пут Дабница – Трескавац, 
Богородица са Христом, детаљ
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15. Стена, село Дабница
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16. Стена, село Дабница, свети Арханђео Михаило
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17. Стена „Слон“, Прилеп, Коњаничка представа 
светог ратника, XIV век


