
89

У ра ду је из ло жен ико но граф ски про грам фре са ка Бла-
го ве штен ске цр кве ма на сти ра Град ца, иден ти фи ко ва-
ни су не ки до сад не пре по зна ти де ло ви жи во пи са, об ја-
вље ни са чу ва ни нат пи си на фре ска ма, као и тек сто ви 
на сви ци ма ар хи је ре ја у ол тар ском про сто ру. Из не та 
су, на кра ју, за па жа ња о про грам ским осо бе но сти ма 
зид ног сли кар ства гра дач ке цр кве, оним ко је ра ни је ни-
су би ле раз ма тра не у на у ци.
Кључ не ре чи: Бла го ве штен ска цр ква ма на сти ра Град-
ца, ико но граф ски про грам, фре ске, XI II век, Ср би ја

This pa per pre sents the ico no grap hic pro gram of fre sco es in 
the Church of the An nun ci a tion in the mo na stery of Gra dac, 
in which the re we re a num ber of hit her to un re cog ni sed sec-
ti ons that ha ve now been iden ti fied. It pu blis hes the pre ser-
ved in scrip ti ons on the fre sco es, as well as the texts on the 
scrolls of the hi e rarchs in the al tar spa ce. Fi nally, it pre sents 
ob ser va ti ons abo ut the typi cal pro gram fe a tu res of the wall 
pa in ting in the Gra dac church, which ha ve not been pre vi o-
usly con si de red in re se arch.
Key words: Church of the An nun ci a tion in the Mo na stery 
of Gra dac, ico no grap hic pro gram, fre sco es, thirteenth cen-
tury, Ser bia

Жи во пис Бла го ве штен ске цр кве ма на сти ра Град ца 
зна чај но је оства ре ње срп ског мо ну мен тал ног сли кар-
ства XI II ве ка. Ипак, за раз ли ку од ар хи тек ту ре, зид но 
сли кар ство те цр кве, иако одав но по зна то у на у ци, ни је 
у до вољ ној ме ри и де таљ но ис тра же но. То ком исто ри-
је, по го то во на кон пу бли ко ва ња пр ве мо но гра фи је по-
све ће не ма на сти ру Град цу 1951. го ди не1 и кон зер ва тор-
ских ра до ва на фре ска ма спро ве де них то ком ше зде се тих 
го ди на XX ве ка,2 жи во пис гра дач ког ка то ли ко на био је 
пред мет па жње мно го број них до ма ћих и ино стра них 
ис тра жи ва ча срп ске и ви зан тиј ске сред њо ве ков не умет-
но сти. Њи хо во ин те ре со ва ње нај че шће је би ло усме ре-
но ка про у ча ва њу ико но граф ских од ли ка фре са ка и ра-
све тља ва њу пр во бит не са др жи не пред ста ва и пор тре та 
Не ма њи ћа у до њој зо ни за пад ног тра ве ја на о са гра дач-
ке цр кве, а тек по не кад ка про грам ским осо бе но сти ма и 
стил ским обе леж ји ма жи во пи са те цр кве. Не чу ди сто га 
што је сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве до да нас оста-
ло не про у че но као це ли на. На ме ра нам је, да кле, да из ло-
жи мо пр во бит ни ико но граф ски про грам (Схе ма 1), ко ји 
је ра ни је био не пот пу но пред ста вљен, да иден ти фи ку је-
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мо не ке до сад не пре по зна те фи гу ре, об ја ви мо са чу ва не 
нат пи се на фре ска ма и тек сто ве на сви ци ма ар хи је ре ја 
у ол тар ском про сто ру и да ука же мо на не ке про грам ске 
осо бе но сти зид ног сли кар ства Бла го ве штен ске цр кве ко-
је до сад ни су би ле за па же не и раз ма тра не у на у ци.

У те ме ну ку по ле цр кве у Град цу не ка да је го то во 
си гур но би ло при ка за но по пр сје Хри ста Пан то кра то ра,3 
с об зи ром на то да су на стра ни ца ма там бу ра би ли на сли-
ка ни сто је ћи про ро ци.4 Да нас се ра за зна ју све га че ти ри 
ли ка, али ако се има у ви ду чи ње ни ца да је реч о там бу-
ру осмо стра не осно ве, мо же се за кљу чи ти да су из ме ђу 
про зо ра гра дач ке ку по ле пр во бит но би ле при ка за не фи-
гу ре ше сна ест ста ро за вет них лич но сти.5 У пан дан ти фи-
ма се на ла зе пред ста ве тро ји це је ван ђе ли ста, да нас де ли-
мич но са чу ва не.6 Ка ко су од тих фре са ка ви дљи ви са мо 
до њи де ло ви фи гу ра и де ли мич но ар хи тек тон ске ку ли се 
у по за ди ни, иден ти фи ка ци ја ли ко ва пи са ца је ван ђе ља — 
чак и оног нај бо ље очу ва ног, на се ве ро за пад ном пан дан-
ти фу (сл. 1) — у гра дач кој је цр кви оне мо гу ће на.

У кон хи ап си де, у скла ду са уоби ча је ном прак сом, 
пр во бит но је би ла на сли ка на Бо го ро ди ца.7 У сре ди шњем 
де лу цен трал ног де ла све ти ли шта раз ви је на је ком по зи-
ци ја При че шћа апо сто ла, ко ја је ве ли ким двој ним про зо-
ром по де ље на на два де ла, а да нас је у знат ној ме ри оште-
ће на (сли ке 2 и 3).8 Уз ту пред ста ву, на ње ном ју жном и 
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Схема 1: Благовештенска црква манастира Градца 
(цртеж Г. Толић). Распоред фресака 

Schéma 1: Église de l’Annonciation du monastère de Gradac 
(dessin: G. Tolić). Disposition des fresques

 1. Неидентификовани пророк
  Prophète non identifié
 2. Неидентификовани пророк
  Prophète non identifié
 3. Неидентификовани пророк
  Prophète non identifié
 4. Неидентификовани пророк
  Prophète non identifié
 5. Неидентификовани јеванђелиста
  Évangéliste non identifié
 6. Неидентификовани јеванђелиста
  Évangéliste non identifié
 7. Неидентификовани јеванђелиста
  Évangéliste non identifié
 8. Причешће апостола
  Communion des Apôtres
 9. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 10. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 11. Свети Јован Златоусти ?
  Saint Jan Chrysostome ?
 12. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 13. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 14. Свети Василије Велики ?
  Saint Basile le Grand ?
 15. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 16. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 17. Мртви Христос
  Christ de Pitié
 18. Богородица
  Vierge
 19. Остаци представе
  Vestiges de la représentation 
 20. Остаци представе
  Vestiges de la représentation
 21. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 22. Свети Андреја, архиепископ критски
  Saint André archevêque de Crête
 23. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 24. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 25. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 26. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 27. Неидентификовани свети
  Saint non identifié
 28. Свети Никола (у траговима)
  Saint Nicolas (traces)
 29. Рођење Христово
  Nativité du Christ
 30. Преображење (уништено)
  Transfiguration (détruite)
 31. Васкрсење Лазарево
  Résurrection de Lazare
 32. Улазак у Јерусалим
  Entrée à Jérusalem
 33. Распеће
  Crucifiement
 34. Силазак Светог Духа
  Descente du Saint Esprit
 35. Успење Богородичино
  Dormition de la Vierge
 36. Мироносице на Христовом гробу? (фрагменти)
  Saintes Femmes au Tombeau? (fragments)
 37. Мандилион
  Mandylion
 38. Хетимасија
  Hetimasie
 39. Остаци представе
  Vestiges de la représentation
 40. Остаци представе
  Vestiges de la représentation
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се вер ном кра ју, при ка за не су, да нас ве о ма оште ће не, сто-
је ће фи гу ре дво ји це ар хи је ре ја, окре ну те пре ма сре ди шту 
ап си де;9 оне су део ком по зи ци је Ли тур гиј ске слу жбе ота-
ца цр кве, на сли ка не у до њем де лу ап си де (сл. 3).10 По вор-
ку ар хи је ре ја чи не ше сто ри ца све тих ота ца, ко ји, осим 

 41. Остаци представе
  Vestiges de la représentation
 42. Неидентификовани свети (свети Симеон Столпник?)
  Saint non identifié (saint Siméon Stylite?)
 43. Неидентификовани свети (фрагменти)
  Saint non identifié (fragments)
 44. Свети Георгије
  Saint Georges
 45. Свети Прокопије
  Saint Procope
 46. Неидентификовани ратник
  Guerrier non identifié
 47. Неидентификовани ратник
  Guerrier non identifié
 48. Неидентификовани свети (у медаљону)
  Saint non identifié (en médaillon)
 49. Свети Кузман?
  Saint Côme?
 50. Свети Дамјан?
  Saint Damien?
 51. Свети Антоније Велики
  Saint Antoine le Grand
 52. Свећњак
  Chandelier
 53. Неидентификовани монах
  Moine non identifié
 54. Богородица са Христом
  Vierge à l’Enfant
 55. свети Јован Каливит
  Saint Jean Kalybitès
 56. свети Алексије Божији човек
  Saint Alexis l’Homme de Dieu
 57. Неидентификовани свети (фрагмент фреске)
  Saint non identifié (fragment de la fresque)
 58. Неидентификовани свети столпник
  Saint stylite non identifié
 59. Христос на престолу
  Christ trônant
 60. Богородица
  Vierge
 61. Свети Симеон Немања
  Saint Siméon Nemanja
 62. Урош I
  Uroš Ier
 63. Јелена Анжујска
  Hélène d’Anjou
 64–66. Остаци портрета чланова владарске породице
  Vestiges des portraits des membres de la famille royale
 67. Свети Мардарије
  Saint Mardaire
 68. Свети Авксентије 
  Saint Auxence
 69. Неидентификовани свети (фрагмент фреске)
  Saint non identifié (fragment de la fresque)
 70. Пророк Гедеон
  Prophète Gédéon
 71. Пророк Данило
  Prophète Daniel
 72. Света Ана
  Saint Anne
 73. Свети Јоаким
  Saint Joachim
 74. Свети Трифун
  Saint Tryphon
 75. Неидентификовани свети
  Saint non identifié
 76. Неидентификовани свети (фрагмент фреске)
  Saint non identifié (fragment de la fresque)
 77. Неидентификовани свети (фрагмент фреске)
  Saint non identifié (fragment de la fresque)
 78. Неидентификовани свети (фрагмент фреске)
  Saint non identifié (fragment de la fresque)
 79. Неидентификовани свети (фрагмент фреске)
  Saint non identifié (fragment de la fresque)
 80. Неидентификовани свети (фрагмент фреске)
  Saint non identifié (fragment de la fresque)
 81. Свети Петар (у медаљону)
  Saint Pierre (en médaillon)
 82. Свети Павле (у медаљону)
  Saint Paul (en médaillon)

 83–86. Васељенски сабори (фрагменти)
  Conciles œcuménique (fragments)
 87–97. Богородичин циклус
  Cycle de la vie de la Vierge
 87. Одбијање дарова и Повратак Јоакима и Ане
  Offrandes refusées et Retour de Joachim et Anne 
 88. Благовести Ани
  Annonciation à Anne
 89. Сусрет код Златних врата 
  Rencontre de Joachim et Anne devant la Porte Dorée
 90. Рођење Богородичино
  Nativité de la Vierge
 91. Миловање Богородице
  Caresses de la Vierge
 92. Благослов три јереја
  Bénédiction des prêtres
 93. Богородичини први кораци
  Premiers pas de la Vierge
 94. Ваведење Богородичино
  Présentation de la Vierge au temple
 95. Захаријина молитва пред палицама просаца
  Prière de Zacharie devant les bâtons des prétendants
 96. Заруке Богородичине
  Mariage de la Vierge
 97. Прекори Јосифови
  Reproches de Joseph
 98. Страдање четрдесеторице севастијских мученика 
  Scène des Quarante martyrs de Sébaste
 99. Неидентификовани мученик
  Martyr non identifié
 100. Неидентификовани мученик
  Martyr non identifié
 101. Неидентификовани мученик
  Martyr non identifié
 102. Неидентификовани мученик
  Martyr non identifié
 103. Фрагменти фреске
  Fragments des fresques
 104. Неидентификовани монах
  Moine non identifié
 105. Свети Онуфрије
  Saint Onouphrios
 106. Свети Макарије Велики
  Saint Macaire le Grand
 107–109. Неидентификовани монаси песници
  Moines–poètes non identifié
 110. Богородица са Христом
  Vierge à l’Enfant
 111. Арханђел (фрагмент фреске)
  Archange (fragment de la fresque)
 112. Арханђел или Богородица (остаци представе)
  Archange ou Vierge (vestiges de la représentation)
 113. Пренос Немањиних моштију (уништено)
  Translation des reliques de Siméon Nemanja (détruite)
 114. Фрагмент фреске
  Fragment de la fresque
 115. Фрагмент фреске
  Fragment de la fresque
 116. Неидентификовани архијереј
  Évêque non identifié
 117. Благовести
  Annonciation

Гра дац, 8; G. Mil let, La pe in tu re du Moyen Âge en Yugo sla vie. Ser bie, 
Macédo i ne et Monténégro II, Pa ris 1957, pl. 50, 1, 3–4, pl. 67, 1; Жив-
ко вић, Кон зер ва тор ски ра до ви, сл. 4; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 33; 
Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 29.

9 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 29–30.
10 Pet ko vić, La pe in tu re ser be, 16; idem, Пре глед цр кве них спо ме-

ни ка, 74; Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 8, т. XII, 2; Mil let, La pe in tu-
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пр вог с ју жне стра не, но се у ру ка ма раз ви је не свит ке са 
ис пи са ним тек сто ви ма мо ли та ва.11 Ју жни део по вор ке 
пред во ди ар хи је реј ко ји, дакле, де сном ру ком бла го си-
ља, а у ле вој др жи са ви јен сви так. До ње га је при ка зан 
све ште но слу жи тељ с раз ви је ним ро ту лу сом, на ко јем је 
ис пи сан текст пр ве мо ли тве вер них из Ли тур ги је Ва си-
ли ја Ве ли ког: tq<I> <go spo di> <po>kaz<a>lq <n>amq ve li<kou>} 
si} sp(a)se(ni]).12 По след њи у ни зу на ју жној стра ни при-
ка зан је ар хи је реј на чи јем ра ши ре ном свит ку (сл. 5) 
сто ји текст мо ли тве Три све те пе сме: b(o/)e s(ve)tqI i na 
s(ve)tQhq po;iva(E[i).13 Пр ви од тро ји це ар хи је ре ја на се-
вер ном зи ду но си сви так с по чет ком мо ли тве ко ју све-
ште ник чи та за вре ме по ја ња Хе ру вим ске пе сме: <nik to \
e> do sto inq sqve za<vq[ihq se>.14 Ар хи је реј ко ји сле ди др жи 

сви так на ко јем је ис пи сан текст из мо ли тве пр вог ан-
ти фо на: g(ospod)i b(o/)e na[q ego \e drq/ava ne izm<yrna>.15 
До ње га је на сли кан слу жи тељ у чи јим је ру ка ма сви так 
(сл. 4) с мо ли твом дру гог ан ти фо на: g(ospod)i b(o/)e na[q 

sp<a>si l}di svo<E>.16 Нај ни жа зо на сре ди шњег де ла ол тар-
ског про сто ра у Град цу де ко ри са на је сли ка ним ви се ћим 
за ве са ма.17 Жи во пис со кла опо на ша дра пе ри ју с фло рал-
ним мо ти вом и ока че ну о ал ке. На бе лој тка ни ни сме њу-
ју се цр ве не и пла ве сти ли зо ва не ло зи це.

Жи во пис у про ско ми ди ји и ђа ко ни ко ну, боч ним 
про сто ри ја ма све ти ли шта гра дач ке цр кве, са мо је де ли-

Сл. 1. Јеванђелиста, северозападни пандантиф
Fig. 1. Évangéliste, nord-ouest pendentif 

re II, pl. 51, 1–2; Жив ко вић, Кон зер ва тор ски ра до ви, сл. 4; Кан дић, 
Ма на стир Гра дац, 33; Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске 
цр кве, 30–32.

11 Тек сто ви на сви ци ма ар хи је ре ја у ол тар ском про сто ру пре у-
зе ти су са фо то гра фи ја, али и са цр те жа ко је је сли кар кон зер ва тор Б. 
Жив ко вић при пре мао за об ја вљи ва ње и ко ји се да нас чу ва ју у пла но-
те ци Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре.

12 Ј. По по вић, Бо жан стве не ли тур ги је, Бео град 1978, 100; В. 
Ву ка ши но вић, Срп ска ли тур гиј ска прак са XI II ве ка, in: Ђур ђе ви сту-
по ви и Бу ди мљан ска епар хи ја. Збор ник ра до ва, ed. Б. Тодић, М. Ра дуј-
ко, Бе ра не–Бео град 2011, 244.

13 Ј. По по вић, op. cit., 34, 94; Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла-
го ве штен ске цр кве, 30; Ву ка ши но вић, op. cit., 243.

14 Ј. По по вић, op. cit., 45, 102; Па вло вић, Зид но сли кар ство 
Бла го ве штен ске цр кве, 30–31; Ву ка ши но вић, op. cit., 244.

15 Ј. По по вић, op. cit., 29, 89; Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла-
го ве штен ске цр кве, 31.

16 Ј. По по вић, op. cit., 30, 90; Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла-
го ве штен ске цр кве, 31. У ра ду В. Ву ка ши но ви ћа (Срп ска ли тур гиј-
ска прак са XI II ве ка, 243) на ве де но је, ве ро ват но гре шком, да сви так 
с мо ли твом дру гог ан ти фо на но си не и ден ти фи ко ва ни ар хи је реј пред-
ста вљен као дру ги са се вер не стра не. По ме ну ти сви так за пра во др жи 
не и ден ти фи ко ва ни ар хи је реј ко ји је при ка зан по след њи у ни зу слу жи-
те ља на се вер ној стра ни ап си де.

17 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 32–33. 
За ре про дук ци ју cf. Mil let, La pe in tu re II, pl. 67, 2–4.

Сл. 2. Причешће апостола, олтарска апсида, северни зид 
(фото: Г. Мије)

Fig. 2. Communion des Apôtres, abside du sanctuaire, mur nord 
(photo: G. Millet) 

Сл. 3. Олтарски простор (фото: Г. Мије)
Fig. 3. Le sanctuaire (photo: G. Millet)
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мич но са чу ван. У кон хе ап си да сме ште на су по пр сја Бо-
го ро ди це (про ско ми ди ја) и мр твог Хри ста (ђа ко ни кон).18 
И у се вер ној и у ју жној па сто фо ри ји ис под јед но дел ног 
про зо ра при ка за на је ча сна тр пе за. Уз обе тр пе зе је са 
јед не стра не на сли кан ар хи је реј ко ји у ру ка ма, су де ћи по 
скром ним фраг мен ти ма, др жи раз ви јен сви так, а с дру ге 
стра не свећ њак са упа ље ном све ћом.19 На се вер ном зи ду 
про те зи са и ју жном зи ду ђа ко ни ко на би ло је при ка за но 
по шест сто је ћих фи гу ра ар хи је ре ја у две зо не.20 Да нас се 
мо же иш чи та ти са мо текст на свит ку пр ве фи гу ре у ни зу 

на сли ка ном дуж доње зо не се вер ног зи да про те зи са (реч 
је о Мо ли тви пред ло же ња: b(o/)e b(o/)e na[q <i/e> ne-
be sni hlybq),21 а на осно ву са чу ва ног фраг мен та нат пи са 
(an dre]) и пре по зна тљи вих цр та ли ца мо же се иден ти-
фи ко ва ти са мо по след њи ар хи је реј у ни зу у гор њој зо ни 
се вер ног зи да про те зи са22 — реч је о пред ста ви све тог 
Ан дре је, ар хи е пи ско па Крит ског, јед ног од нај по зна ти-
јих цр кве них пе сни ка ви зан тиј ског све та (сл. 6).23

Сце не ци клу са Ве ли ких пра зни ка при ка за не су 
на сво до ви ма и зи до ви ма гра дач ког на о са, са из у зет-
ком Ваз не се ња, ко је је, ка ко се мо же прет по ста ви ти, 
би ло на сли ка но на сво ду из над ол та ра, на ко јем да-
нас не ма тра го ва жи во пи са.24 Ком по зи ци је Ро ђе ња 
Хри сто вог25 и Ус пе ња Бо го ро ди чи ног26 сме ште не су у 
тим па но не ју жног и се вер ног зи да, а Си ла зак Све тог 
Ду ха27 на сли кан је у нај ви шој зо ни за пад ног зи да пот-
ку пол ног про сто ра. На за пад ном зи ду за пад ног тра ве ја 
(сл. 7) пред ста вље но је Рас пе ће,28 а из над ње га Ула зак 

18 Pet ko vić, La pe in tu re ser be, 16; idem, Пре глед цр кве них спо ме-
ни ка, 74; Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 8; Mil let, La pe in tu re II, pl. 51, 
4; Жив ко вић, Кон зер ва тор ски ра до ви, сл. 4; В. Ј. Ђу рић, Ви зан тиј-
ске фре ске у Ју го сла ви ји, Бео град 1974, 41, n. 42; Кан дић, Ма на стир 
Гра дац, 33–34; Б. То дић, Срп ске фре ске с кра ја XI II ве ка. Умет нич ке 
од ли ке, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та, се ри ја А: Исто риј ске на у ке, 
16 (Бео град 1989) 73; Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске 
цр кве, 33–35.

19 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 33.
20 Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 8, т. XX, 3; Кан дић, Ма на-

стир Гра дац, 33; Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр-
кве, 33, 35.

21 Ј. По по вић, op. cit., 21; Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го-
ве штен ске цр кве, 35.

22 Cf. Mil let, La pe in tu re II, pl. 51, 3.
23 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 35–36; 

eadem, Култ и иконографија двојице светих Андреја са Крита, ЗРВИ 
49 (2012) 213–234.

24 Ibid., 28, 38, 43; eadem, О јед ном осо бе ном мо де лу рас по ре ђи-
ва ња сце на ци клу са Ве ли ких пра зни ка: Сту де ни ца — Гра дац, in: Ви-
зан тиј ски свет на Бал ка ну II, ed. Б. Кр сма но вић, Љ. Мак си мо вић, Р. 
Ра дић, Бео град 2012, 444, 446–447.

25 Pet ko vić, La pe in tu re ser be, 16; idem, Пре глед цр кве них спо-
ме ни ка, 74; Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 7–8, т. XXIX; Mil let, La 
pe in tu re II, pl. 53–54; С. Ра дој чић, Ста ро срп ско сли кар ство, Бео град 
1966, 70; Жив ко вић, Кон зер ва тор ски ра до ви, сл. 9; Г. Ба бић, Ци клус 
Хри сто вог де тињ ства у пре де лу с хум ка ма на фре сци у Гра цу, Ра-
шка ба шти на 1 (Кра ље во 1975) 49–56; Ђу рић, Ви зан тиј ске фре ске, 
42; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 29–30; О. Е. Этин гоф, Со по ста вле-
ние сцен «Ро жде ство Хри сто во» и «Ус пе ние Бо го ма те ри» в ро спи сях 
цер квей Бо го ро ди цы в Сту де ни це и Бла го ве щ е ния в Гра да це. Но вый 
взгляд, in: Древ не рус ское ис кус ство. Ру сь. Ви зан тия. Бал ка ны. XI II 
век, ed. О. Е. Этин гоф, С. Пе тер бург 1997, 59–73; Д. Вој во дић, Зид но 
сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја у Ари љу, Бео град 2005, 78; Па вло-
вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 38, 40–42, 44–49, 60; 
eadem, О јед ном осо бе ном мо де лу, 445, 449–455.

26 Pet ko vić, La pe in tu re ser be, 16; idem, Пре глед цр кве них спо-
ме ни ка, 74; Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 7–8, т. XXX, 1, 2, XXXI, 1; 
Mil let, La pe in tu re II, pl. 58, 1–4; Г. Ба бић, О ком по зи ци ји Ус пе ња у Бо-
го ро ди чи ној цр кви у Сту де ни ци, Ста ри нар 13–14 (1965) 263; Ра дој чић, 
Ста ро срп ско сли кар ство, 70; Жив ко вић, Кон зер ва тор ски ра до ви, сл. 
8; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 29, 33; Этин гоф, Со по ста вле ние сцен 
«Ро жде ство Хри сто во» и «Ус пе ние Бо го ма те ри» , 59–73; Вој во дић, 
Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја, 78, 129; Па вло вић, Зид но 
сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 38, 40–42, 57–60; eadem, О јед ном 
осо бе ном мо де лу, 445, 449–455.

27 Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 8, т. XII, 1, XXXII, 3; Mil-
let, La pe in tu re II, pl. 57, 3; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 33; Па вло вић, 
Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 38, 56–57; eadem, О јед ном 
осо бе ном мо де лу, 445, 448–449. Фраг мент фре ске ски нут је са зи да и 
пре нет у На род ни му зеј у Бео гра ду, cf. Жив ко вић, Кон зер ва тор ски 
ра до ви, 127.

28 Pet ko vić, La pe in tu re ser be, 16; idem, Пре глед цр кве них спо ме-
ни ка, 73; Mil let, La pe in tu re II, pl. 49, 3, pl. 56, 3, pl. 57, 1–2; Бо шко вић, 
Не на до вић, Гра дац, 8, т. XXXI, 2, сл. 5; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 
29; Жив ко вић, Кон зер ва тор ски ра до ви, сл. 7; Д. По по вић, Срп ски вла-

Сл. 4. Свитак у рукама архијереја, олтарска апсида, 
северни зид 

Fig. 4. Le rouleau dans les mains d`evêque, abside du sanctuaire, 
mur nord 

Сл. 5. Свитак у рукама архијереја, олтарска апсида, 
јужни зид 

Fig. 5. Le rouleau dans les mains d`evêque, abside du sanctuaire, 
mur sud
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у Је ру са лим.29 Ком по зи ци ја Вас кр се ња Ла за ре вог, због 
про зор ског отво ра по де ље на на два де ла, на сли ка на је на 
се вер ном зи ду за пад ног тра ве ја,30 а на ис точ ној стра ни 
тог про сто ра на ла зи ла се ком по зи ци ја Пре о бра же ња, о 

чи јем не ка да шњем из гле ду да нас све до чи је ди но фраг-
мент сце не на цр те жу Со фи је Ми је.31 Има ју ћи у ви ду 
рас по ред по ме ну тих ком по зи ци ја, ра ни ји ис тра жи ва чи 
уочи ли су да је у сли ка ном про гра му гра дач ке цр кве, уз 
из ве сна од сту па ња, по но вље но ре ше ње из Сту де ни це.32 
Ре кон стру и шу ћи пра знич ни ци клус у Град цу на осно ву 
по ре ђе ња са сту де нич ким про гра мом, као и на осно ву 
рас по ре да са чу ва них пред ста ва у пот ку пол ном про сто ру 
за ду жби не кра љи це Је ле не, с до ста се ве ро ват но ће мо же 
прет по ста ви ти да су ком по зи ци је Бла го ве сти и Сре те ња 
пр во бит но би ле на сли ка не јед на ис под дру ге на ис точ ној 
стра ни пот ку пол ног про сто ра.33 Ако се има ју у ви ду пре-
о ста ле рас по ло жи ве по вр ши не у на о су Град ца, мо же се 
по ми шља ти да је сце на Кр ште ња би ла при ка за на на ис-
том ме сту као у сту де нич ком ка то ли ко ну, да кле у гор њем 
де лу ју жног зи да и сво да за пад ног тра ве ја.34

дар ски гроб у сред њем ве ку, Бео град 1992, 85; Па вло вић, Зид но сли-
кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 38, 53–56; eadem, О јед ном осо бе ном 
мо де лу, 445 et pas sim.

29 Pet ko vić, La pe in tu re ser be, 16; idem, Пре глед цр кве них спо-
ме ни ка, 73; Mil let, La pe in tu re II, pl. 55, 4, pl. 56, 1–2; Бо шко вић, Не-
на до вић, Гра дац, 8; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 29; Жив ко вић, Кон-
зер ва тор ски ра до ви, сл. 7; Д. По по вић, Срп ски вла дар ски гроб, 85; 
Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 38, 51–52; 
eadem, О јед ном осо бе ном мо де лу, 445.

30 Pet ko vić, La pe in tu re ser be, 16; idem, Пре глед цр кве них спо-
ме ни ка, 73–74; Mil let, La pe in tu re II, pl. 55, 3; Бо шко вић, Не на до вић, 
Гра дац, 8; Д. По по вић, Срп ски вла дар ски гроб, 85; Па вло вић, Зид но 
сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 38, 49–51; eadem, О јед ном осо бе-
ном мо де лу, 445.

31 Mil let, La pe in tu re II, pl. 100, 5; Бо шко вић, Не на до вић, Гра-
дац, 8; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 33; Па вло вић, Зид но сли кар ство 
Бла го ве штен ске цр кве, 38, 49; eadem, О јед ном осо бе ном мо де лу, 
444–445.

32 Ра дој чић, Ста ро срп ско сли кар ство, 70; Ђу рић, Ви зан тиј-
ске фре ске, 41; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 29; Д. По по вић, Срп ски 
вла дар ски гроб, 84; И. М. Ђор ђе вић, Про грам Бо го ро ди чи не цр кве у 
Сту де ни ци и срп ско сред њо ве ков но зид но сли кар ство, in: idem, Сту-
ди је срп ске сред њо ве ков не умет но сти, ed. Д. Вој во дић, М. Мар ко вић, 
Бео град 2008, 220.

33 Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја, 72; Па-
вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 38, 42–43; eadem, О 
јед ном осо бе ном мо де лу, 444, 447–448.

34 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 38, 43; 
eadem, О јед ном осо бе ном мо де лу, 445.

Сл. 6. Свети Андреја, архиепископ критски, проскомидија, 
северни зид

Fig. 6. Saint André l'archevêque de Crête, proscomidie, mur nord 

Сл. 7. Поглед на западни зид западног травеја
 (фото: Г. Мије)

Fig. 7. Vue sur le mur ouest de la travée occidentale 
(photo: G. Millet)

Сл. 8. Свети Ђорђе, источни зид јужне певнице
Fig. 8. Saint Georges, paroi Est du transept sud
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У дру гој зо ни ју жног зи да ју жне пев ни це очу ва ни 
су ве о ма оскуд ни фраг мен ти фре ске, у ко ји ма је не дав но 
иден ти фи ко ва на пред ста ва Ми ро но си ца на Хри сто вом 
гро бу,35 пр во бит но, по све му су де ћи, по де ље на про зор-
ским отво ром на два де ла.

На за пад ном зи ду за пад ног тра ве ја, ис под ком-
по зи ци је Рас пе ћа, а из над пор та ла ко ји из на о са во ди 
у при пра ту, при ка зан је не ру ко тво ре ни Хри стов образ, 
од но сно ман ди ли он.36 У те ме ну лу ка ко ји де ли за пад ни 
тра веј и пот ку пол ни про стор на сли ка на је пред ста ва Хе-
ти ма си је.37

У до њој зо ни за пад ног и се вер ног зи да за пад ног 
тра ве ја на ла зе се оста ци три ком по зи ци је, оште ће не у 
ве ли ком сте пе ну. На ју жној и се вер ној стра ни за пад-
ног зи да (сл. 7) при ка за не су сце не ко је су по струк ту-
ри ме ђу соб но вр ло слич не, бу ду ћи да обе пред ста вља ју 
пре нос мо шти ју не ке лич но сти.38 Нај сла би је је очу ва на 
тре ћа пред ста ва, сме ште на на се вер ни зид за пад ног тра-
ве ја, ко ја при ка зу је смрт или опе ло не ке лич но сти.39 Те 
ком по зи ци је, не сум њи во зна чај не за да то ва ње и раз у ме-
ва ње гра дач ког жи во пи са у це ли ни, иден ти фи ко ва не су 
у до са да шњој ли те ра ту ри на раз ли чи те на чи не.40 На жа-

лост, ве о ма ис пра ни и из бле де ли фраг мен ти жи во пи са 
не омо гу ћу ју пре ци зно пре по зна ва ње сце на и утвр ђи ва-
ње иден ти те та свих при ка за них лич но сти.

Пред ста ве по је ди нач них фи гу ра у на о су Град ца, 
сме ште не ка ко у до њу зо ну жи во пи са та ко и у ви ше де-
ло ве хра ма, са мо су де ли мич но очу ва не. Ипак, на осно-
ву по да та ка ко је пру жа жи во пис и ана ло ги ја са срод ним 
спо ме ни ци ма мо гу ће је иден ти фи ко ва ти не ке све ти тељ-

35 Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја, 74.
36 Pet ko vić, La pe in tu re ser be, 16; idem, Пре глед цр кве них спо ме-

ни ка, 73; Mil let, La pe in tu re II, pl. 59, 2, pl. 63, 2; Жив ко вић, Кон зер ва-
тор ски ра до ви, сл. 7.

37 Mil let, La pe in tu re II, pl. 64, 2. Нај оп шир ни је о гра дач кој Хе-
ти ма си ји: Д. По по вић, Срп ски вла дар ски гроб, 86–88.

38 За цр теж и опис ове две ком по зи ци је v. Жив ко вић, Кон зер-
ва тор ски ра до ви, сл. 7; Р. Ни ко лић, При ло зи про у ча ва њу жи во пи са 
из XI II и XIV ве ка у обла сти Ра са. Ка да је и ко жи во пи сао ма на стир 
Гра дац?, Ра шка ба шти на 2 (1980) сл. 2; В. Ј. Ђу рић, Исто риј ске ком-
по зи ци је у срп ском сли кар ству сред њег ве ка и њи хо ве књи жев не па-
ра ле ле II, ЗР ВИ 10 (1967) 123, сл. 4, 5; Б. То дић, Со по ћа ни и Гра дац. 
Уза јам ност фу не рар них про гра ма две цр кве, Зо граф 31 (2006–2007) 
73–74, 75, сл. 9, 11.

39 За њен цр теж и опис v. Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, т. XX, 
4, сл. 3; Ђу рић, Исто риј ске ком по зи ци је II, 121–123, сл. 3; То дић, Со-
по ћа ни и Гра дац, 74–75, сл. 10.

40 У овим ком по зи ци ја ма пре по знат је нај пре пре нос мо шти ју 
Не ма њи них, Са ви них, Сте фа на Пр во вен ча ног или не ке дру ге лич но-
сти из срп ске исто ри је (Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 6–7), а не што 
ка сни је пре нос мо шти ју Сте фа на Пр во вен ча ног из Сту де ни це у Жи чу 
или Си ме о на Не ма ње из Хи лан да ра у Сту де ни цу [М. Ћо ро вић-Љу-
бин ко вић, Од раз кул та све тог Сте фа на у срп ској сред њо ве ков ној 
умет но сти, Ста ри нар 12 (1961) 53]. Не ду го за тим пред ста вље ни до-
га ђа ји про ту ма че ни су као сце не Смр ти све тог Са ве, Пре но са мо шти ју 

Сл. 9. Свети Прокопије, источни зид јужне певнице
Fig. 9. Saint Procope, paroi Est du transept sud

Сл. 10. Свети Јован Каливит, југозападни пиластар наоса
Fig. 10. Saint Jean Kalybitès, pilastre Sud-Ouest du naos 
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ске гру пе на сли ка не у гра дач ком на о су и пре по зна ти њи-
хо ве пред став ни ке. Ра ди лак шег са гле да ва ња нај пре ће 
би ти ре чи о фи гу ра ма све ти те ља на сли ка ним у нај ни жој 
зо ни зи до ва и пи ла ста ра, а по том о они ма ко је су са чу-
ва не у гор њим ре ги стри ма, то јест у дру гој и тре ћој зо ни 
на о са гра дач ког хра ма.

На за пад ним стра на ма ис точ ног па ра сту ба ца у пр-
вој зо ни жи во пи са гра дач ке цр кве да нас не ма очу ва них 
тра го ва пр во бит них фре са ка. По ана ло ги ји са срод ним 
спо ме ни ци ма са свим је осно ва но прет по ста ви ти да су не-
ка да сто је ће пред ста ве Хри ста, на ју жној стра ни, и Бо го-
ро ди це, на се вер ној, би ле на сли ка не уз ол тар ску пре гра ду 
и да су чи ни ле са став ни део ње ног сли ка ног про гра ма.41 
У бли зи ни ол тар ске пре гра де, тач ни је пред ула зом у ђа-
ко ни кон, при ка зан је све ти тељ од чи је су сто је ће фи гу ре 

пре о ста ли не знат ни фраг мен ти. На осно ву кон ту ра гла-
ве, ду бо ких за ли за ка из над че ла и крат ке бра де, као и на 
осно ву скром них оста та ка епи скоп ске оде ће, у ње го вом 
ли ку не дав но је пре по знат све ти Ни ко ла.42 С об зи ром на 
ре ше ње из Бо го ро ди чи не цр кве у Сту де ни ци, као и на чи-
ње ни цу да је све ти Сте фан Пр во му че ник у срп ском сред-
њо ве ков ном жи во пи су не рет ко сли кан у не по сред ној бли-
зи ни ол тар ске пре гра де, прет по ста вље но је да се упра во 
пред ста ва тог све ти те ља не ка да на ла зи ла пред ула зом у 
про ско ми ди ју гра дач ке цр кве.43 На ис точ ном де лу ју жног 
пот ку пол ног зи да на о са, у не по сред ној бли зи ни ико но ста-
са, на ла зе се оста ци сто је ће фи гу ре го ло бра дог мла ди ћа 
крат ке ко се, али оскуд ни фре ско-фраг мен ти, на жа лост, 
оне мо гу ћу ју ве ро до стој ну иден ти фи ка ци ју фи гу ре на сли-
ка не на та ко ис так ну том ме сту у хра му.44

На ис точ ном и ју жном зи ду ју жне пев ни це на сли-
ка не су, да нас фраг мен тар но са чу ва не, фи гу ре све тих 
рат ни ка.45 И по ред ви со ког сте пе на оште ће ња жи во пи са, 
не ке од чла но ва вој нич ке ску пи не мо гу ће је пре по зна ти. 
На се вер ној стра ни нај и стак ну ти јег, ис точ ног зи да, а су-
де ћи пре ма пор трет ским од ли ка ма при ка за ног ли ка и са-
чу ва ном де лу нат пи са (ge), пред ста вљен је све ти Ђор ђе, 
је дан од нај зна чај ни јих рат ни ка (сл. 8).46 Од све тог вој-
ни ка на сли ка ног на ју жном де лу по ме ну тог зи да очу ва на 
је са мо ле ва по ло ви на те ла, али фи зи о но ми ја и фри зу ра 
тог мла до ли ког рат ни ка — пред ста вље ног без бр ко ва и 
бра де, с ко сом сред ње ду жи не, за че шља ном иза уши ју 
— ука зу ју на то да је реч о све том Про ко пи ју (сл. 9).47 На 
за пад ном зи ду ју жне пев ни це са чу ва ни су са мо не знат ни 
фраг мен ти, али ипак до вољ ни да се на осно ву њих прет-
по ста ви ка ко су пр во бит но на том ме сту би ли при ка за-
ни све ти Ку зман, Пан те леј мон и Да мјан.48 С об зи ром на 
рас по ло жи ву зид ну по вр ши ну, као и на из бор и рас по ред 
све тих бе сре бр ни ка на сли ка них у ста ри јим срп ским спо-
ме ни ци ма, пред ло же на иден ти фи ка ци ја тро ји це све тих 
вра ча са свим је при хва тљи ва. Осим то га, ико но граф ске 
од ли ке фи гу ре сме ште не на се вер ни део за пад ног зи да 

све тог Са ве и До но ше ња мо шти ју све тог Са ве у Ми ле ше ву (Ђу рић, 
Исто риј ске ком по зи ци је II, 121–131), што су при хва ти ли по је ди ни 
ис тра жи ва чи (G. Ba bić, Les cha pel les an ne xes des égli ses byzan ti nes. 
Fon ction li tur gi que et pro gram mes ico no grap hi qu es, Pa ris 1969, 145; Д. 
По по вић, Срп ски вла дар ски гроб, 86; S. To me ko vić, Les sa ints er mi tes 
et mo i nes dans la pe in tu re mu ra le byzan ti ne, ed. L. Ha der mann-Mis gu ich, 
C. Jo li vet-Lévy, Pa ris 2011, 153). По том су у сце на ма на за пад ном зи ду 
за пад ног тра ве ја пре по зна ти при ка зи пре но са мо шти ју кра ља Уро ша 
из Ху ма у Со по ћа не (Ни ко лић, При ло зи про у ча ва њу жи во пи са, 89–90; 
Кан дић, Ма на стир Гра дац, 41; eadem, Гра дац, 205–206) и пре но са мо-
шти ју ар хи е пи ско па Јо а ни ки ја (Кан дић, Ма на стир Гра дац, 41; eadem, 
Гра дац, 205–206), док су у но ви је вре ме по ме ну те ком по зи ци је на за-
пад ном зи ду иден ти фи ко ва не као сце не пре но са Уро ше вих и Јо а ни ки-
је вих мо шти ју, а она при ка за на на се вер ном зи ду за пад ног тра ве ја као 
Ус пе ње ар хи е пи ско па Јо а ни ки ја (То дић, Со по ћа ни и Гра дац, 73–76).

41 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 74.
42 Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја, 62, n. 336.
43 Ibid., 62, 82.
44 О пре по зна ва њу јед ног од дво ји це му че ни ка из Ро са фе — све-

тог Сер ги ја или Вак ха — у ли ку ове фи гу ре: Вој во дић, Зид но сли кар-
ство цр кве Све тог Ахи ли ја, 89, n. 575.

45 Mil let, La pe in tu re II, pl. 55, 3; Бо шко вић, Не на до вић, Гра-
дац, 8; В. Ј. Ђу рић, Цр ква Св. Пе тра у Бог да ши ћу и ње не фре ске, 
Зо граф 16 (1985) 33; М. Мар ко вић, О ико но гра фи ји све тих рат ни ка у 
ис точ но хри шћан ској умет но сти и о пред ста ва ма ових све ти те ља у 
Де ча ни ма, in: Зид но сли кар ство ма на сти ра Де ча на. Гра ђа и сту ди је, 
ed. В. Ј. Ђу рић, Бео град 1995, 603; Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве 
Све тог Ахи ли ја, 83, 159–160.

46 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 76–77.
47 Ibid., 77. О ико но гра фи ји овог све тог рат ни ка: С. Га бе лић, О 

ико но гра фи ји св. Про ко пи ја, ЗР ВИ 43 (2006) 527–549.
48 Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја, 84–85.

Сл. 11. Свети Алексије Божији човек, 
северозападни пиластар наоса

Fig. 11. Saint Alexis l’Homme de Dieu, 
pilastre Nord-Ouest du naos
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На ју жном зи ду за пад ног тра ве ја, у нај ни жој зо ни 
гра дач ког на о са, на ла зи се кти тор ско-над гроб на ком по-
зи ци ја, сме ште на не по сред но из над сар ко фа га.54 Хри сту 
на пре сто лу, ко ји бла го си ља де сном ру ком, Бо го ро ди ца 
пре по ру чу је и при во ди Не ма њи ће др же ћи за ру ку, по 
свој при ли ци, све тог Си ме о на Не ма њу, ро до на чел ни ка 
ди на сти је и нај зна чај ни јег кти то ро вог прет ход ни ка, оде-
ве ног у мо на шку оде ћу.55 Он је пред ста вљен ка ко у уло зи 
пред вод ни ка сво јих по то ма ка др жи за ру ку кра ља Уро ша 

— крат ка ко са и бра да, ду га до ња ха љи на и огр тач, уска 
жу та тра ка — ука зу ју упра во на све тог Да мја на, чи ја би 
се пред ста ва, ако се има ју у ви ду уоби ча јен ре до след по-
ста вља ња ли ко ва дво ји це нај зна чај ни јих све тих вра ча и 
сме шта ње све тог Пан те леј мо на из ме ђу њих, оче ки ва ла 
на по ме ну том ме сту. Не по сред но до све тих вра ча, на за-
пад ном де лу ју жног зи да пот ку пол ног про сто ра, су де ћи 
по ти по ло шким од ли ка ма при ка за ног све ти те ља, на ла зи 
се лик јед ног од глав них пред став ни ка ви зан тиј ског мо-
на штва — све тог Ан то ни ја Ве ли ког.49 Реч је о ста ри јем 
чо ве ку се дих бр ко ва и бра де сред ње ду жи не, оде ве ном 
у мо на шку оде ћу и с ку ку лом на гла ви. Бу ду ћи да се тај 
еги пат ски пу сти њак обич но сли као на са мом по чет ку 
ни за мо на ха, мо же се прет по ста ви ти да је и у гра дач-
кој цр кви он пред во дио по вор ку све тих под ви жни ка. Од 
те по вор ке у за ду жби ни кра љи це Је ле не да нас је са мо 
фраг мен тар но са чу ва но све га не ко ли ко мо на шких фи гу-
ра. Ико но граф ска ана ли за тих фраг ме на та и ус по ста вља-
ње ана ло ги ја са срод ним спо ме ни ци ма пру жа ју до вољ но 
еле ме на та за иден ти фи ка ци ју не ких све тих под ви жни ка, 
док су по је ди ни — по пут фи гу ре ста ри јег мо на ха оде-
ве ног у одо ру ве ли кос хим ни ка и сме ште ног на се вер ну 
стра ну ју го за пад ног ис пу ста — оште ће ни у ме ри ко ја 
оне мо гу ћа ва њи хо во пре по зна ва ње.

На че о ној стра ни ју го за пад ног пи ла стра, у ли ку 
мла ди ћа без бр ко ва и бра де, оде ве ног у ве ли кос хим-
нич ку оде ћу и пред ста вље ног са осо бе ним атри бу том 
— књи гом у ру ци — мо же се пре по зна ти све ти Јо ван Ка-
ли вит (сл. 10).50 На спрам ње га, да кле на чеоној страни 
се ве ро за пад ног ступ ца, при ка за на је фи гу ра од ко је је 
са чу ван са мо фраг мент гор њег де ла гла ве с ним бом, као 
и скром ни де ло ви оде ће. На осно ву из гле да тог све тог, 
ка ко ће мо ви де ти ка сни је, мо же се за кљу чи ти да је реч о 
Алек си ју Бо жи јем чо ве ку (сл. 11).51 На ју жној стра ни се-
ве ро за пад ног ис пу ста и на за пад ној стра ни ју го и сточ ног 
ис пу ста пред ста вље ни су све ти столп ни ци, али иден ти-
тет њи хо вих фи гу ра и да ље оста је не из ве стан. У ли ку 
мла ђег све ти те ља кра ће, за о бље не бра де и с ку ку лом на 
гла ви, на сли ка ног у не по сред ној бли зи ни све ти ли шта, 
да кле на ис так ну том ме сту у хра му, мо жда би се мо гао 
пре по зна ти све ти Си ме он Столп ник, ко ји је, су де ћи по 
са чу ва ним при ме ри ма, обич но сли кан са за о бље ном 
кра ћом бра дом.52 На ис точ ној стра ни ју го за пад ног пи ла-
стра, не по сред но из над игу ман ског пре сто ла, при ка за на 
је сто је ћа фи гу ра Бо го ро ди це с ма лим Хри стом у ле вој 
ру ци, у ико но граф ском ти пу по зна том под на зи вом Бо го-
ро ди ца Уми ле ни ја.53 Исти ико но граф ски тип Бо го ро ди це 
на сли кан је, ка ко ће мо ви де ти, и у лу не ти пор та ла ко ји 
во ди из при пра те у на ос.

Сл. 12. Свети Мардарије
Fig. 12. Saint Mardaire

49 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 81–82. 
И у не дав но об ја вље ној обим ној сту ди ји о све тим мо на си ма у ви зан-
тиј ском зид ном сли кар ству та ко ђе је прет по ста вље но да је у ју жном 
тран сеп ту на о са гра дач ке цр кве на сли кан све ти Ан то ни је, cf. To me ko-
vić, Les sa ints er mi tes et mo i nes, 258.

50 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 83. 
Све тла на То ме ко вић је прет по ста ви ла, уз од ре ђе ну опре зност, да је 
реч о фи гу ри све тог Јо ва на Ка ли ви та, cf. To me ko vić, Les sa ints er mi tes 
et mo i nes, 258.

51 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 85. И у 
сту ди ји Све тла не То ме ко вић прет по ста вље но је, до ду ше уз из ве стан 
опрез, да је у гра дач кој цр кви на сли кан све ти Алек си је Бо жи ји чо век, 
cf. To me ko vić, Les sa ints er mi tes et mo i nes, 258.

52 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 87.
53 Ibid., 88.

54 За кти тор ску ком по зи ци ју cf. Pet ko vić, La pe in tu re ser be, 16; 
С. Ра дој чић, Пор тре ти срп ских вла да ра у сред њем ве ку, Ско пље 1934, 
27; Пет ко вић, Пре глед цр кве них спо ме ни ка, 73; Mil let, La pe in tu re II, 
pl. 49, 4, pl. 59, 1; Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 6; Кан дић, Ма на-
стир Гра дац, 41; Жив ко вић, Кон зер ва тор ски ра до ви, сл. 6; Ни ко лић, 
При ло зи про у ча ва њу жи во пи са, 86–88; Д. По по вић, Срп ски вла дар ски 
гроб, 84–85; Кан дић, Гра дац, 196; Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве 
Све тог Ахи ли ја, 167; idem, Идеј не осно ве срп ске вла дар ске сли ке у 
сред њем ве ку, Бео град 2006 (не пу бли ко ва на док тор ска ди сер та ци ја), 
49 et pas sim; То дић, Со по ћа ни и Гра дац, 72–73.

55 Ова мо на шка фи гу ра ту ма че на је као пред ста ва Сте фа на 
Пр во вен ча ног (Пет ко вић, Пре глед цр кве них спо ме ни ка, 73; Ра дој-
чић, Пор тре ти срп ских вла да ра, 27; Ни ко лић, При ло зи про у ча ва њу 
жи во пи са, 86, n. 2; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 41), по том као при каз 
Си ме о на Не ма ње или Сте фа на Пр во вен ча ног (Бо шко вић, Не на до вић, 
Гра дац, 6; Д. По по вић, Срп ски вла дар ски гроб, 85) и, ко нач но, као лик 
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ног тра ве ја, на ла зи се фи гу ра све тог Три фу на у фрон тал-
ном ста ву и с кри ном у де сној ру ци.62

У про зо ру на ју жном зи ду пот ку пол ног про сто ра, 
у тре ћој зо ни жи во пи са гра дач ког на о са, на сли ка ни су 
ме да љо ни с по лу фи гу ра ма дво ји це апо сто ла. На осно-
ву ико но граф ских од ли ка, о че му ће ка сни је би ти ре-
чи, мо же се за кљу чи ти да је на за пад ној стра ни би фо ре 
пред ста вљен све ти Па вле (сл. 15), док је на спрам ње га, 
на ис точ ној стра ни, при ка зан све ти Пе тар (сл. 14).63 И у 
двој ним про зор ским отво ри ма на се вер ној стра ни пот ку-
пол ног про сто ра и на боч ним зи до ви ма за пад ног тра ве ја 
са чу ва ни су фраг мен ти фре са ка, али они не пру жа ју до-
вољ но еле ме на та за по у зда но пре по зна ва ње фи гу ра ко је 
су на тим ме сти ма би ле при ка за не.

Слич но гра дач ком на о су, ни жи во пис при пра те 
те цр кве ни је са чу ван у це ли ни. Ипак, ико но граф ски 
про грам при пра те мо гу ће је у при лич ној ме ри ре кон-
стру и са ти за хва љу ју ћи са чу ва ним фраг мен ти ма фре са-
ка и ста рим фо то гра фи ја ма, али и на осно ву по ре ђе ња 
с ре ше њи ма оства ре ним у при пра та ма дру гих срп ских 
цр ка ва XI II ве ка. У гор њој зо ни за пад ног, се вер ног и 
ис точ ног зи да, у ви си ни про зо ра, ви дљи ви су оста ци 
пред ста ва ва се љен ских са бо ра.64 Мо же се прет по ста ви ти 

I, ко ји, с кра љи цом Је ле ном, сво јом су пру гом, при др жа-
ва мо дел гра дач ке цр кве. Део те ком по зи ци је чи не и три 
пор тре та на сли ка на на стра на ма ју жног пи ла стра и ве о-
ма оште ће на.56

Испод композиције Силазак Светог Духа, ли цем 
окре ну те ка ол тар ском про сто ру, при ка за не су у пу ној 
ви си ни две лич но сти из ску пи не пе то зар них,57 ко је се, 
пре ма ико но граф ским обе леж ји ма, мо гу иден ти фи ко ва-
ти као све ти Мар да ри је (сл. 12) и све ти Ав ксен ти је (сл. 
13).58 На по тр буш ју лу ка из над про ла за у ју жну пев ни цу 
да нас се мо гу ви де ти де ли мич но оште ће не фи гу ре две 
ста ро за вет не лич но сти. На за пад ној стра ни при ка зан је 
про рок Ге де он (сл. 16),59 уз чи ји је лик са чу ван нат пис 
pro rok%q& ge de onq, док је на ис точ ној стра ни по ме ну тог лу-
ка, с об зи ром на уста ље не ико но граф ске еле мен те, ме сто 
до био про рок Да ни ло (сл. 17).60 На по тр буш ју за пад ног 
пот ку пол ног лу ка при ка за ни су Хри сто ви пра ро ди те љи 
— све ти Јо а ким (се вер но) и све та Ана (ју жно).61 Из над 
кти тор ске ком по зи ци је, у дру гој зо ни ју жног зи да за пад-

Си ме о на Не ма ње (Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја, 
167; То дић, Со по ћа ни и Гра дац, 72, n. 75).

56 Пи та ње иден ти те та на сли ка них лич но сти и, с тим у ве зи, 
да то ва ње жи во пи са ра ни ји ис тра жи ва чи раз ли чи то су ре ша ва ли. У 
ли ко ви ма на пи ла стру пре по зна ти су краљ Дра гу тин, ње го ва су пру га 
кра љи ца Ка те ли на и принц Ми лу тин (Ни ко лић, При ло зи про у ча ва њу 
жи во пи са, 86–88; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 41; Д. По по вић, Срп ски 
вла дар ски гроб, 85; Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи-
ли ја, 167), по том де ца кти то ра, си но ви Дра гу тин и Ми лу тин, као и 
ћер ка Бр ња ча [В. Ј. Ђу рић, Срп ска ди на сти ја и Ви зан ти ја на фре-
ска ма у ма на сти ру Ми ле ше ви, Зо граф 22 (1992) 23] и, на кра ју, краљ 
Ми лу тин, ње го ва же на и још јед на не по зна та осо ба (То дић, Со по ћа ни 
и Гра дац, 72–73).

57 Cf. Mil let, La pe in tu re II, pl. 65, 1–2 (где се њи хо ве фи гу ре 
по ми њу као пред ста ве не и ден ти фи ко ва них све ти те ља). Дра ган Вој-
во дић (Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја, 90) за кљу чу је да су 
ли ко ви пе то зар них му че ни ка на сли ка ни у на о су Град ца.

58 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 88–91.
59 Mil let, La pe in tu re II, pl. 64, 3; Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 

8, т. XXXII, 1; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 33; Па вло вић, Зид но сли-
кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 91, 92–93.

60 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 91–92.
61 Mil let, La pe in tu re II, pl. 65, 3 (у ли ку све тог Јо а ки ма пре по-

знат је Хри стос). Фи гу ре Јо а ки ма и Ане ис прав но је иден ти фи ко ва ла 
Д. По по вић (Срп ски вла дар ски гроб, 87).

62 Ђ. Бо шко вић пр ви је скре нуо па жњу на атри бут у ње го вој ру-
ци, али се ни је упу штао у ње го ву иден ти фи ка ци ју, cf. Бо шко вић, Не-
на до вић, Гра дац, 8, n. 46. Цр теж фи гу ре об ја вио је Б. Жив ко вић, Кон-
зер ва тор ски ра до ви, 124, сл. 6. Р. Ни ко лић иден ти фи ко вао је фи гу ру 
све тог Три фу на и ука зао на ње ну ве зу с кти тор ском ком по зи ци јом, cf. 
idem, При ло зи про у ча ва њу жи во пи са, 91. О по ја ви пред ста ве све тог 
Три фу на из над кти тор ске ком по зи ци је упра во по же љи кра љи це Је-
ле не: Д. По по вић, Срп ски вла дар ски гроб, 85–86, 185; S. Ga be lić, O 
iko no gra fi ji sv. Tri fu na, Кул тур но на след ство 28–29 (Ско пје 2004) 111, 
115, 117, sl. 3. Све тог Три фу на из гра дач ке цр кве по ми њу М. Мар ко-
вић, По је ди нач не фи гу ре све ти те ља у на о су и па ра кли си ма, in: Зид но 
сли кар ство ма на сти ра Де ча на, 247, n. 44, и Ј. Про ло вић, Пред ста ве 
му че ни ка у Ре са ви, Са оп ште ња 40 (2008) 175, 177.

63 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 98–99. 
За ре про дук ци ју апо сто ла Пе тра v. Mil let, La pe in tu re II, pl. 64, 4.

64 Ђ. Бо шко вић је пр ви ис прав но уочио да су у гор њим де ло-
ви ма зи до ва при пра те при ка за ни ва се љен ски са бо ри, cf. Бо шко вић, 
Не на до вић, Гра дац, 6, n. 29. Сце не из ци клу са Ва се љен ских са бо ра 
као јед ну од те ма гра дач ке при пра те, не од ре ђу ју ћи местa на ко ји ма 
су оне би ле при ка за не, по ми њу В. Ј. Ђу рић (Ви зан тиј ске фре ске, 41), 
Д. Вој во дић (Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја, 99, 101) и В. 
Ми ла но вић (О пр во бит ном про гра му зид ног сли кар ства у при пра ти 
Бо го ро ди чи не цр кве у Мо ра чи, in: Ма на стир Мо ра ча, ed. Б. То дић, Д. 
По по вић, Бео град 2006, 163, n. 77). За ре про дук ци је cf. Бо шко вић, Не-
на до вић, Гра дац, т. XXXI II, 1; Кан дић, Гра дац, сл. 21.

Сл. 13. Свети Авксентије
Fig. 13. Saint Auxence



99

Павловић Д.: Зидно сликарство градачког католикона
до но ше ње по у зда них за кљу ча ка о пр во бит ној са др жи-
ни и рас по ре ду сце на ци клу са Ва се љен ских са бо ра. У 
сред њој зо ни зи до ва при ка за не су сце не Бо го ро ди чи ног 
ци клу са: Од би ја ње да ро ва и По вра так Јо а ки ма и Ане 
(за пад на стра на ју го и сточ ног пи ла стра и ис точ на стра на 
ју жног зи да), за тим Бла го ве сти Ани, Су срет код Злат них 
вра та, Ро ђе ње Бо го ро ди чи но и Ми ло ва ње Бо го ро ди це (за-
пад ни зид), по том Бла го слов три је ре ја, Бо го ро ди чи ни пр-
ви ко ра ци и Ва ве де ње Бо го ро ди чи но (се вер ни зид) и, на 
кра ју, За ха ри ји на мо ли тва пред па ли ца ма, За ру ке Бо го ро-
ди чи не и Пре ко ри Јо си фо ви (се вер ни зид).66 У до њој зо ни, 
на чи та вој по вр ши ни ју жног зи да, са обе стра не пор та ла 
ко ји во ди у ју жни па ра клис, на ла зе се оста ци ком по зи ци-
је Че тр де се то ри це се ва стиј ских му че ни ка.67 У ис тој зо ни 
на за пад ном и се вер ном зи ду на сли ка не су по је ди нач не 
фи гу ре му че ни ка и мо на ха. На и ме, на се вер ној стра ни ју-
го и сточ ног пи ла стра, по том на ју жној стра ни за пад ног зи-
да, као и на ње го вој се вер ној по ло ви ни, мо гу се ра за зна ти 
скром ни фраг мен ти фи гу ра му че ни ка,68 али је при ка за не 
ли ко ве не мо гу ће пре по зна ти. У до њој зо ни се вер ног зи да 
при пра те гра дач ке цр кве на сли кан је низ од шест фи гу ра, 
раз дво јен пор та лом ко ји во ди у се вер ни па ра клис на два 
де ла. Ме ђу њи ма су три фрон тал но при ка за не фи гу ре, две 
сто је ће на за пад ном де лу се вер ног зи да, као и јед на до-
по ја сна фи гу ра из над лу не те пор та ла ко ји во ди у се вер ни 
па ра клис, све ти мо на си пу сти но жи те љи,69 а три сто је ће 
фи гу ре при ка за не на ис точ ном де лу истог зи да је су мо-
на си пе сни ци.70 На жа лост, услед ве о ма сла бе очу ва но сти 
жи во пи са ни је мо гу ће утвр ди ти иден ти тет на сли ка них 
лич но сти, осим ка да је реч о све том Ону фри ју, уз чи ји је 
лик пре о ста ло не ко ли ко сло ва нат пи са (st$Q <onM>frie),71 и 
све том Ма ка ри ју Ве ли ком72 (по ред ње го вог ли ка ви дљив 
је део нат пи са — st$Q), при ка за ном у ви ду оран та, мо ли-
тве но ра ши ре них ру ку, над пор та лом ко ји во ди у се вер ни 
па ра клис. На ис точ ном зи ду, у лу не ти пор та ла ко ји во ди 
у на ос, при ка за на је Бо го ро ди ца с Хри стом, у ико но граф-
ском ти пу Уми ле ни ја,73 а под ве ли ким сле пим ар ка да ма, 
ју жно и се вер но од пор та ла, са чу ва ни су оскуд ни фраг-

да су по је ди не сце не тог ци клу са би ле при ка за не не са мо 
на по ме ну тим по вр ши на ма већ и на гор њем де лу ју жног 
зи да и кр ста стом сво ду с ре бри ма, где је жи во пис са-
свим уни штен.65 Знат на оште ће ност жи во пи са у гор њој 
зо ни зи до ва гра дач ке при пра те, ме ђу тим, не до зво ља ва 

65 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 110–111.
66 Ве ћи ну ком по зи ци ја на се вер ном (Бла го слов три је ре ја и Ва-

ве де ње) и за пад ном зи ду (Бла го ве сти Ани, Су срет Јо а ки мов и Анин, 
Ро ђе ње и Ми ло ва ње Бо го ро ди це) по бро јао је још В. Р. Пет ко вић, La 
pe in tu re ser be, 16. С. Ра дој чић (Ста ро срп ско сли кар ство, 71) иден-
ти фи ку је са чу ва не фраг мен те на ју жном зи ду као Од би ја ње да ро ва. 
Ж. Ла фон тен-До зоњ у пр вом из да њу књи ге о Бо го ро ди чи ном де тињ-
ству у ви зан тиј ској умет но сти (J. La fon ta i ne-Do sog ne, Ico no grap hie de 
l’En fan ce de la Vi er ge dans l’Em pi re byzan tin et en Oc ci dent I, Bru xel les 
1964, 45) од сце на на ис точ ном зи ду гра дач ке при пра те пре по зна је 
За ру ке. Не ке од сце на ци клу са помeнуте су и у: Бо шко вић, Не на до-
вић, Гра дац, 6, т. XXXI II; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 41. Ц. Гро зда-
нов је у сту ди ји о Бо го ро ди чи ном ци клу су у охрид ској Пе ри влеп ти 
[Цикл усот на жи во тот на Бо го ро ди ца во цр ква та све ти Кли мент 
во Охрид (пр ви дел), При ло зи МА НУ 26/2 (Ско пје 1995) 50] на ју жном 
зи ду гра дач ке при пра те пре по знао три сце не — При но ше ње и Од би-
ја ње да ро ва, По вра так Јо а ки мов и Анин и Бла го ве сти Јо а ки му — а на 
се вер ном зи ду пр ви је уочио остат ке ком по зи ци је Бо го ро ди чи ни пр ви 
ко ра ци. Не дав но је прет по ста вље но по сто ја ње још не ких ком по зи ци ја 
на ме сти ма на ко ји ма је жи во пис про пао (Јо а ким ис пред са ве та два-
на ест пле ме на, Бла го ве сти на бу на ру), као и то да је ци клус по чи њао 
на за пад ној стра ни ју го и сточ ног пи ла стра и ис точ ној стра ни ју жног 
зи да ком по зи ци јом ко ја об је ди њу је два до га ђа ја — Од би ја ње да ро ва 
и По вра так Јо а ки мов и Анин — а све сце не оп шир ног Бо го ро ди чи ног 
ци клу са из гра дач ке цр кве де таљ но су опи са не и про ту ма че не. По-
себ на па жња по све ће на је ико но граф ској ана ли зи ци клу са и про на ла-
же њу ана ло ги ја из ме ђу гра дач ких ком по зи ци ја и од го ва ра ју ћих пред-
ста ва из са вре ме них или пак не што мла ђих ви зан тиј ских хра мо ва [Д. 
Па вло вић, Бо го ро ди чин ци клус у Бла го ве штен ској цр кви ма на сти ра 

Сл. 14. Свети Петар (фото: Г. Мије) 
Fig. 14. Saint Pierre (photo: G. Millet)

Град ца, Зо граф 33 (2009) 75–89; eadem, Зид но сли кар ство Бла го ве-
штен ске цр кве, 112–134].

67 Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 6; Пет ко вић, Пре глед цр кве-
них спо ме ни ка, 73; Mil let, La pe in tu re II, pl. 62, 4; Д. Па вло вић, Култ и 
ико но гра фи ја Че тр де се то ри це се ва стиј ских му че ни ка у Ср би ји XI II 
ве ка, in: Ниш и Ви зан ти ја VII, Ниш 2009, ed. М. Ра ко ци ја, 293–304; 
eadem, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 134–141.

68 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 109, 
141–142. За ми шље ње да су се вер но од пор та ла при ка за ни „жи ви са-
вре ме ни ци“, по том да је на се вер ној по вр ши ни ју го за пад ног пи ла стра 
пред ста вљен из ве стан де чак, као и да је јед на од че ти ри фи гу ре на ју-
жној стра ни за пад ног зи да на сли ка на с кру ном на гла ви, v. Бо шко вић, 
Не на до вић, Гра дац, 6, n. 29а.

69 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 142–144.
70 В. Ми ла но вић, Све ти пе сни ци у ни зу све тих мо на ха из до њег 

по ја са фре са ка Спа со ве цр кве у Жи чи, in: Ма на стир Жи ча. Збор ник 
ра до ва, ed. Г. Су бо тић, Кра ље во 2000, 169–170, n. 10, сл. 12; eadem, О 
све то сав ској ре дак ци ји ли ко ва све тих мо на ха у при пра ти ми ле шев-
ске цр кве. При лог ис тра жи ва њу за јед нич ких ме ста у сли ка ним про-
гра ми ма цр кве них за ду жби на Не ма њи ћа у XI II ве ку, Bal ca ni ca 32–33 
(2001–2002) 275, 276, 278, 279; Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве-
штен ске цр кве, 144–146.

71 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 143. В. 
Р. Пет ко вић (La pe in tu re ser be, 15; Пре глед цр кве них спо ме ни ка, 73) 
по ми ње тог све ти те ља, али га гре шком сме шта на ис точ ни зид.

72 Овог пу сти но жи те ља у гра дач кој цр кви иден ти фи ко ва ла је 
В. Ми ла но вић (О све то сав ској ре дак ци ји ли ко ва све тих мо на ха, 283).

73 Кан дић, Гра дац, 118; Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве-
штен ске цр кве, 146–147. За ре про дук ци ју cf. Mil let, La pe in tu re II, pl. 
63; Кан дић, Гра дац, сл. 24, 68.
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нат пис у ства ри мо ли тве ни текст кра љи це Је ле не ко ји је, 
уз пред ста ву Хри ста Мла ден ца, на стао по сле кра љи чи не 
смр ти.83 Ипак, ти фраг мен ти ни су до вољ ни за про грам-
ска и ико но граф ска раз ма тра ња, ни ти се пре ци зни је мо-
же од ре ди ти вре ме њи хо вог на стан ка.

  

На осно ву из ло же ног рас по ре да фре са ка мо же се за-
кљу чи ти да жи во пис Бла го ве штен ске цр кве у Град цу об-
у хва та те ме чи ји су из бор и раз ме штај по зна ти из ста ри је 
или оно вре ме не умет но сти, али и оне ко је су рет ко при ка-
зи ва не или пр ви пут на сли ка не у Град цу, без па ра ле ла не 
са мо у срп ском сред њо ве ков ном сли кар ству већ и ши ре.

Да кле, по је ди на про грам ска ре ше ња са свим су 
уоби ча је на за вре ме у ко јем је на стао жи во пис гра дач ког 
хра ма. Та ко су, ре ци мо, про ро ци пред ста вље ни у ку по-
ли, ар хи је ре ји у ол тар ском про сто ру, мо на си на зи до ви-
ма на о са и при пра те, Бо го ро ди ца с Хри стом не по сред но 
из над игу ман ског пре сто ла, ци клус Ве ли ких пра зни ка у 
на о су, ва се љен ски са бо ри у при пра ти, а кти тор ска ком-
по зи ци ја на уоби ча је ном ме сту, на ју жном зи ду за пад-
ног тра ве ја, не по сред но из над сар ко фа га, итд. Про грам 
фре са ка гра дач ког хра ма, ме ђу тим, по ка зу је и не ке осо-
бе но сти по ко ји ма се жи во пис те цр кве из два ја и од ста-
ри јих и од хро но ло шки бли ских оства ре ња ви зан тиј ске и 
срп ске умет но сти. По је ди на ре ше ња ко ја су ту пр ви пут 

мен ти фре са ка (део ним ба и кри ла ар хан ђе ла), у ко ји ма је 
нај пре пре по зна та пред ста ва Бла го ве сти,74 а по том фи гу ре 
дво ји це ар хан ђе ла — Ми ха и ла и Га ври ла.75

У ју жном па ра кли су уз при пра ту гра дач ке цр кве 
до да нас је са чу ва но тек не ко ли ко скром них фраг ме на та 
жи во пи са (де таљ сли ка не ви се ће за ве си це у нај ни жој зо-
ни и део ар хи је реј ске оде ће на пла вој по за ди ни), док је 
у се вер ном па ра кли су жи во пис у пот пу но сти уни штен.76

У лу не ти глав ног, за пад ног пор та ла гра дач ке цр кве 
на сли ка не су Бла го ве сти –bl<a>govy{e<niE> — пра зник ко ји 
храм сла ви (сл. 18).77 Бо го ро ди ца у сто је ћем ста ву при ка-
за на је на ју жној стра ни сце не, а ар хан ђео Га ври ло, крај 
чи јег је ли ка са чу ва но са мо не ко ли ко сло ва –<arh>an<gelq> 
— на се вер ном де лу ком по зи ци је. Ју жно и се вер но од лу-
не те глав ног пор та ла, као и из над ула за у цр кву, мо гли 
су се некада уочи ти тра го ви не ко ли ко сто је ћих фи гу ра,78 
ко ји не сум њи во ука зу ју на то да су фре ске кра си ле и за-
пад ну фа са ду Бла го ве штен ске цр кве.79

На кра ју, по ме ну ће мо и фраг мен те фре са ка — тач-
ни је чи тав низ ве о ма ма лих по вр ши на жи во пи са, оста та-
ка на сли ка не оде ће, део гла ве не и ден ти фи ко ва не фи гу ре, 
пред ста ву Хри ста и нат пис — ко ји су про на ђе ни то ком 
ар хе о ло шких ис ко па ва ња у ап си ди се вер не ка пе ле јед-
но брод ног хра ма сме ште ног се ве ро за пад но од Бла го-
ве штен ске цр кве и ко ји се да нас чу ва ју у Ре пу блич ком 
за во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Бео гра ду.80 До 
са да су у струч ној ли те ра ту ри из не те прет по став ке, ма да 
не до вољ но ар гу мен то ва не, о то ме да про на ђе ни фре ско-
фраг мен ти по ти чу из Бла го ве штен ске цр кве, од но сно да 
се мо гу да то ва ти у крај XI II или по че так XIV ве ка,81 за-
тим да део гла ве из ве сне фи гу ре за пра во пред ста вља лик 
не по зна тог мла дог Не ма њи ћа,82 као и да је про на ђе ни 

74 Кан дић, Ма на стир Гра дац, 41; eadem, Гра дац, 72–73, 118. Ђ. 
Бо шко вић пр ви је пре по знао под се вер ном ар ка дом фи гу ру ар хан ђе ла, 
али ни је дао ње го во бли же од ре ђе ње (Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 6).

75 Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве све тог Ахи ли ја, 116.
76 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 151–

152. Су де ћи по фраг мен ту фре ске за бе ле же ном на фо то граф ском 
сним ку Г. Ми јеа (Mil let, La pe in tu re II, pl. 59, 4), де лу ком по зи ци је 
Пре но са Не ма њи них мо шти ју, ко ја је не ка да би ла на сли ка на на се-
вер ном зи ду, ис тра жи ва чи су прет по ста ви ли да је у ју жном па ра кли су 
пр во бит но био на сли кан ци клус Све тог Си ме о на Не ма ње, као и да 
је тај про стор био ње му по све ћен, v. Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 
6–7, n. 36; В. Ј. Ђу рић, Исто риј ске ком по зи ци је у срп ском сли кар ству 
сред њег ве ка и њи хо ве књи жев не па ра ле ле I, ЗР ВИ 8/2 (1964) 78; Ba-
bić, Les cha pel les an ne xes, 53, 145; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 41; М. 
Ка ша нин, М. Ча нак-Ме дић, Ј. Мак си мо вић, Б. То дић, М. Ша ко та, Ма-
на стир Сту де ни ца, Бео град 1986, 168 (Б. То дић); В. Ј. Ђу рић, Со по-
ћа ни, Бео град 1991, 144; B. To dić, What was the ope ning sce ne of the 
Cycle of St. Si meon Ne ma nja at Stu de ni ca?, in: Образ Ви зан тий. Сбор-
ник ста тей в че сть О. С. По по вой, ed. А. В. За ха ро ва, Мо сква 2008, 
521, 522; To me ko vić, Les sa ints er mi tes et mo i nes, 151, 258.

77 Пет ко вић, Пре глед цр кве них спо ме ни ка, 74; Бо шко вић, Не на-
до вић, Гра дац, 4, т. XIV, 1; Ђу рић, Ви зан тиј ске фре ске, 42; Кан дић, 
Ма на стир Гра дац, 41; eadem, Гра дац, 111; Па вло вић, Зид но сли кар-
ство Бла го ве штен ске цр кве, 153–155.

78 Фраг мен ти фре са ка опа жа ју се на јед ном цр те жу гра дач ке 
цр кве М. Вал тро ви ћа, на ста лом 1875. го ди не, cf. Вал тро вић и Ми лу-
ти но вић. До ку мен ти I — те рен ска гра ђа 1871–1884, ed. Т. Да мља но-
вић, Бео град 2006, 42. На тра го ве фре са ка на за пад ној фа са ди Бла го-
ве штен ског хра ма ука зао је Ђ. Бо шко вић, аутор пр ве мо но гра фи је о 
гра дач кој цр кви, cf. Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 3.

79 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 155.
80 Ар хе о ло шка ис ко па ва ња спро ве де на су од 1962. до 1972. 

го ди не, под ру ко вод ством А. Ју ри шић, а пре вен тив ну кон зер ва ци-
ју фраг ме на та фре са ка на те ре ну оба вио је сли кар кон зер ва тор Б. 
Жив ко вић. О то ме v. А. Ју ри шић, Оби чај са хра њи ва ња фраг ме на та 
жи во пи са и де ло ва ар хи тек тон ске пла сти ке, Са оп ште ња 13 (1981) 
170–172. Го ди не 1987. кон зер ва тор ску об ра ду и ре кон струк ци ју по је-
ди них про на ђе них фре ско-фраг ме на та из вео је сли кар кон зер ва тор Р. 
Пе тро вић, cf. R. Pe tro vić, No va me to do lo gi ja za šti te frag me na ta i za pa-
lje nih fre sa ka u ma na sti ru Hi lan da ru i u Pri zre nu, Di a na 10 (2004/2005) 
103–104.

81 Ју ри шић, op. cit., 172.
82 Pe tro vić, op. cit., 103.
83 Ibid., 104.

Сл. 15. Свети Павле (фото: Г. Мије)
Fig. 15. Saint Paul (photo: G. Millet)
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при ме ње на у срп ском сред њо ве ков ном зид ном сли кар-
ству у на у ци су већ раз ма тра на. При то ме ми сли мо на 
пред ста ву мр твог Хри ста у ни ши ђа ко ни ко на, укљу чи-
ва ње фи гу ре све тог Ан дре је Крит ског ме ђу нај у глед ни је 
све те оце ва се љен ске цр кве на сли ка не у окви ру сим бо-
лич не пред ста ве Слу жбе ар хи је ре ја, уво ђе ње оп шир ног 
Бо го ро ди чи ног ци клу са и пред ста ве Че тр де се то ри це 
се ва стиј ских му че ни ка у про грам гра дач ке при пра те, 
по том на лик све тог Три фу на из над кти тор ске ком по зи-
ци је и, ко нач но, на сме шта ње ком по зи ци ја пре но са мо-
шти ју не по зна тих лич но сти у при зем ну зо ну за пад ног 
зи да за пад ног тра ве ја, што је на ру ши ло при каз по вор ке 
Не ма њи ћа и усло ви ло раз дво је но пред ста вља ње чла но ва 
вла дар ске по ро ди це, у две гру пе.84 У овом ра ду, као што 
је на по ме ну то, ука за ће мо на не ка про грам ска обе леж ја 
зид ног сли кар ства Бла го ве штен ске цр кве ко ји ма до сад 
ни је по све ћи ва на па жња у на у ци.

По ја ва ли ко ва про ро ка у ку по ли гра дач ке цр кве 
уоби ча је но је ре ше ње, али су они, са свим из ве сно, не-
ка да би ли при ка за ни у бро ју знат но ве ћем у од но су на 
по зна те при ме ре из ста ри јих срп ских цр ка ва. На и ме, 
ни ка да ра ни је у срп ском сли кар ству XI II ве ка ни је би ло 
пред ста вље но ше сна ест про роч ких ли ко ва у јед ној зо-
ни жи во пи са там бу ра. Као што је за кљу че но у ра ни јој 
ли те ра ту ри, гру па од ше сна ест фи гу ра про ро ка рет ко је 
сли ка на у там бу ри ма ку по ла. У зид ном сли кар ству та ко 
ве ли ки број ста ро за вет них лич но сти по ја вљу је се у там-
бу ри ма све га не ко ли ко хра мо ва, као што су Па на ги ја тон 
Хал ке он у Со лу ну и ма на стир Даф ни, а у срп ској сре-
ди ни пећ ка Бо го ро ди ца Оди ги три ја, Мар ков ма на стир, 
Љу бо сти ња, Све ти Ђор ђе у Риб ни ци и, по све му су де-
ћи, На у па ра.85 На ве де ним при ме ри ма тре ба ло би при-
кљу чи ти и Гра дац. Ина че, број ста ро за вет них лич но сти 
у ку по ла ма цр ка ва и на чин њи хо вог по ста вља ња би ли 
су нај че шће усло вље ни ве ли чи ном и об ли ком там бу ра. 
Су де ћи по са чу ва ним при ме ри ма, до ду ше ма ло број-
ним, утвр ђе но је по сто ја ње две ва ри јан те при ка зи ва ња 
ше сна ест фи гу ра про ро ка у там бу ри ма ку по ла.86 На и ме, 
то ли ки број ста ро за вет них лич но сти рас по ре ђи ван је у 
два ни за по осам фи гу ра (Па на ги ја тон Хал ке он у Со лу-
ну, Мар ков ма на стир, Љу бо сти ња, на при мер) или су пак 
про ро ци при ка зи ва ни у јед ној зо ни. При то ме је сли ка на 
по јед на фи гу ра из ме ђу два про зо ра (Даф ни) или су по 
дво ји ца про ро ка сме шта на на по вр ши не из ме ђу про зо-
ра (Бо го ро ди ца Оди ги три ја у Пе ћи).87 И там бур гра дач ке 
ку по ле, не сум њи во, сво јом ве ли чи ном и бро јем стра ни-
ца омо гу ћа вао је при ка зи ва ње ше сна ест про роч ких фи-
гу ра. У по ре ђе њу с по ме ну та два на чи на по ста вља ња ве-
ли ког бро ја ста ро за вет них лич но сти у там бу ре кру жне 
осно ве, гра дач ка цр ква по ка зу је са свим осо бе но ре ше-
ње. Фи гу ре про ро ка ни су би ле сме ште не, као што је то 
би ло уоби ча је но, на по вр ши не из ме ђу про зо ра кру жног 
там бу ра, већ на стра ни це са свим спе ци фич ног изнутра 
осмо стра ног там бу ра. Упра во по то ме при мер из Град ца 
пред ста вља, ко ли ко нам је по зна то, је дин стве но ре ше ње 
у ви зан тиј ској умет но сти.

Де ко ра ци ју гра дач ког ол та ра, у скла ду с ра ни је ус-
по ста вље ном тра ди ци јом, чи не те ме чи ји су из бор и раз-
ме штај по зна ти из ста ри је ви зан тиј ске умет но сти, али и 
из сли ка ног про гра ма дру гих срп ских цр ка ва XI II ве ка. 
Ипак, у окви ру умет но сти свог вре ме на жи во пис у гра-
дач ком ол та ру по ка зу је и не ка осо бе на ре ше ња. По ја ва 
фи гу ра ар хи је ре ја у ис тој зо ни с пред ста вом При че шћа 
ни је нео бич на, ма да је реч о ре ђе при ме њи ва ном ре ше-

њу.88 Очи глед но из прак тич них раз ло га, дво ји ца ар хи је-
ре ја уче сни ка у сим бо лич ној Ли тур гиј ској слу жби ота-
ца цр кве би ла су у гра дач ком хра му сме ште на из над те 
ком по зи ци је. На жа лост, услед ве ли ког оште ће ња фре ске 
њи хо ви ли ко ви не мо гу се иден ти фи ко ва ти. Исто је та ко 
и са ше сто ри цом све тих ота ца на сли ка них у по лу кру гу 

84 С. Ра дој чић, Пор тре ти срп ских вла да ра у сред њем ве ку, 
Ско пље 1934, 27; Бо шко вић, Не на до вић, Гра дац, 6–8, n. 46; Ћо ро вић-
Љу бин ко вић, Од раз кул та све тог Сте фа на, 53; Ђу рић, Исто риј ске 
ком по зи ци је II, 121–123, сл. 3, 4, 5; Ba bić, Les cha pel les an ne xes, 145; 
Ђу рић, Ви зан тиј ске фре ске, 41, n. 42; Ни ко лић, При ло зи про у ча ва њу 
жи во пи са, 86–88, 89–91, сл. 2; Кан дић, Ма на стир Гра дац, 33–34, 41; 
То дић, Срп ске фре ске с кра ја XI II ве ка, 73; Д. По по вић, Срп ски вла-
дар ски гроб, 84–86; Ga be lić, O iko no gra fi ji sv. Tri fu na, 111, 115, 117, sl. 
3; Кан дић, Гра дац, 196, 205–206; Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве 
Све тог Ахи ли ја, 167; То дић, Со по ћа ни и Гра дац, 72–76, сл. 9, 10, 11; 
Па вло вић, Бо го ро ди чин ци клус у Бла го ве штен ској цр кви ма на сти ра 
Град ца, 75–89; eadem, Култ и ико но гра фи ја Че тр де се то ри це се ва-
стиј ских му че ни ка у Ср би ји XI II ве ка, 301–302; To me ko vić, Les sa ints 
er mi tes et mo i nes, 153; Па вло вић, Култ и ико но гра фи ја дво ји це све тих 
Ан дре ја са Кри та, 222.

85 А. Сковран, Фреске цркве св. Ђорђа под Горицом у Тито-
граду, Старине Црне Горе 3–4 (1965–1966) 126; Љ. По по вић, Фи гу ре 
про ро ка у ку по ли Бо го ро ди це Оди ги три је у Пе ћи: иден ти фи ка ци ја и 
ту ма че ње тек сто ва, in: Ар хи е пи скоп Да ни ло II и ње го во до ба, ed. В. 
Ј. Ђу рић, Бео град 1991, 458–461 (с при ме ри ма и ли те ра ту ром); В. Ри-
стић, Но во от кри ве не фре ске у цр кви Св. Бо го ро ди це ма на сти ра На у-
па ре, Са оп ште ња 26 (1994) 132.

86 По по вић, op. cit., 460–461.
87 Ibid.
88 Ch. Wal ter, La pla ce des évê qu es dans le décor des ab si des 

byzan ti nes, Re vue de l’Art 24 (1974) 81–85. Ова кво ре ше ње при ме ње но 
је не што ка сни је у Ра ва ни ци и Ка ле ни ћу, cf. Б. Жив ко вић, Ка ле нић. 
Цр те жи фре са ка, Бео град 1982, 10–11; idem, Ра ва ни ца. Цр те жи 
фре са ка, Бео град 1990, 18–19; T. Sta ro dub cev, Srp sko zid no sli kar stvo u 
do ba La za re vi ća i Bran ko vi ća (1375–1459), Be o grad 2007 (не пу бли ко ва-
на док тор ска ди сер та ци ја) 305 (с при ме ри ма и ли те ра ту ром).

Сл. 16. Пророк Гедеон
Fig. 16. Prophète Gédéon
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ап си де (сл. 3). Нат пи си крај њи хо вих фи гу ра ни су са чу-
ва ни. Уни ште ни су им и ли ко ви, те се ли тур ги ча ри не 
мо гу пре по зна ти ни пре ма пор трет ским обе леж ји ма. На 
њи хо вим отво ре ним сви ци ма ви де се па су си мо ли та ва, 
али се фи гу ре ар хи је ре ја не мо гу иден ти фи ко ва ти на 
осно ву тек сто ва ко је др же у ру ка ма бу ду ћи да је одав но 
утвр ђе но да се исти ци тат, од спо ме ни ка до спо ме ни ка, 
мо же на ћи на ро ту лу си ма у ру ка ма раз ли чи тих све ште-
но слу жи те ља.

Мо же мо са мо прет по ста ви ти да на гра дач кој пред-
ста ви Јо ван Зла то у сти и Ва си ли је Ве ли ки, ауто ри ли тур-
ги ја, пред во де по вор ке ар хи је ре ја у ол та ру јер је то уоби-
ча је но ре ше ње. На ту прет по став ку ука зу је и пред ста ва 
пр вог ар хи је ре ја на ју жном де лу ап си дал ног зи да, на сли-
ка ног ка ко де сном ру ком бла го си ља, док у ле вој др жи са-
ви јен сви так. На и ме, при ка зи ва њем дво ји це нај и стак ну-
ти јих све тих ота ца као пред вод ни ка по вор ки, док јед ном 
ру ком бла го си ља ју, а у дру гој др же или по лу о тво ре не 
свит ке с тек сто ви ма ко ји се од но се на осве ће ње хле ба и 
ви на (Све ти Ни ки та) или са ви је не свит ке (се вер ни па ра-
клис спољ не при пра те Бо го ро ди чи не цр кве у Сту де ни-
ци, Бо го ро ди ца Бол нич ка у Охри ду, „Мар ко ва цр ква“ у 
бли зи ни Ве ле са), али по не кад и без ро ту лу са (Бо го ро ди-
ца Ље ви шка, Бо го ро ди чи на цр ква у До њој Ка ме ни ци), 
ис ти ца но је осве ће ње ча сних да ро ва.89 По све му су де ћи, 
у Град цу је на сли ка на упра во јед на од ва ри ја на та ико но-
граф ског ре ше ња при ка за нај све ти јег тре нут ка ли тур ги-
је.90 Бу ду ћи да се Ва си ли је Ве ли ки нај че шће пред ста вља 
са свит ком на ко јем је ис пи са на мо ли тва што се из го ва ра 
у вре ме по ја ња Хе ру вим ске пе сме, а упра во та кав сви так 
у Град цу др жи ар хи је реј ко ји пред во ди слу жи те ље де сно 
од ни ше гор њег ме ста, мо же се прет по ста ви ти да је чу-
ве ни епи скоп Ке са ри је у за ду жби ни кра љи це Је ле не био 
на сли кан као пред вод ник ар хи је ре ја на се вер ној стра-
ни.91 Сход но то ме, ве ро ват но је на че лу слу жи тељâ на ју-
жној стра ни био при ка зан ар хи е пи скоп Ца ри гра да Јо ван 
Зла то у сти са са ви је ним ро ту лу сом.92 Сто га не из не на ђу је 
што се текст Мо ли тве пред ло же ња, ина че нај че шће ис-
пи си ван на свит ку Јо ва на Зла то у стог, у гра дач ком ол тар-
ском про сто ру, као што је поменуто, на шао у ру ка ма ар-
хи је ре ја на сли ка ног на се вер ном зи ду про ско ми ди је. Не 
по сто је до ка зи да се у сре ди шту гра дач ке ком по зи ци је 
Ли тур гиј ске слу жбе ота ца цр кве не ка да на ла зи ла пред-
ста ва Хри ста аг не ца на ча сној тр пе зи. Са свим је мо гу ће 
да је она би ла из о ста вље на. Уоста лом, сли ка Слу же ња 
све те ли тур ги је без ма лог Хри ста у сре ди шту сце не ни-
је би ла не по зна та у зид ном сли кар ству пре жи во пи са ња 
Град ца (Бо го ро ди чи на цр ква у Сту де ни ци).93 С ли ко ви ма 
архијереја при ка за ним у глав ном де лу све ти ли шта це ли-
ну су чи ни ле по је ди нач не пред ста ве све ти те ља на зи до-
ви ма про ско ми ди је и ђа ко ни ко на. Да су у ју жној и се вер-
ној па сто фо ри ји мо гли би ти при ка за ни све ти те љи ма њег 
угле да од ар хи је ре ја на сли ка них у сре ди шњем де лу ол-
тар ског про сто ра, на слу ћу је се по пред ста ви епи ско па на 
се вер ном зи ду про те зи са, у чи јем ли ку, су де ћи по остат-
ку нат пи са и ико но граф ским обе леж ји ма, пре по зна је мо 
све тог Ан дре ју Крит ског. Тај слав ни ви зан тиј ски хим но-
граф при ка зи ван је у цр ква ма ис точ но хри шћан ског све-
та нај че шће у ол тар ском про сто ру, ме ђу фи гу ра ма ар-
хи је ре ја. Ње го ва пред ста ва у гра дач кој цр кви на ро чи то 
је за ни мљи ва бу ду ћи да је реч о нај ста ри јем по зна том 
срп ском при ме ру укљу чи ва ња све тог Ан дре је ме ђу нај у-
глед ни је све те оце ва се љен ске цр кве на сли ка не у окви ру 
сим бо лич не пред ста ве Слу жбе ар хи је ре ја.94

Са ста но ви шта про гра ма вред на је па жње не дав-
но иден ти фи ко ва на пред ста ва Ми ро но си ца на Хри сто-
вом гро бу на ју жном зи ду ју жне пев ни це. Ка ко по ме ну та 
ком по зи ци ја ука зу је за пра во на Вас кр се ње Хри сто во, та 
сце на не рет ко је сли ка на у окви ру Ве ли ких пра зни ка, и 
то че сто у не по сред ној бли зи ни Си ла ска у ад као дру-
гог на чи на при ка зи ва ња нај ва жни јег хри шћан ског пра-
зни ка,95 али и у скло пу ци клу са Стра да ња и по смрт них 
ја вља ња Хри сто вих.96 Пре жи во пи са ња Град ца пред-

Сл. 17. Пророк Данило
Fig. 17. Prophète Daniel

89 О то ме де таљ но: И. М. Ђор ђе вић, М. Мар ко вић, „Мар ко ва 
цр ква“ над ре ком Ба бу ном у бли зи ни Ве ле са, Зо граф 27 (1998–1999) 
146–147 (с при ме ри ма и ли те ра ту ром); М. Мар ко вић, Ма на стир Све-
тог Ни ки те код Ско пља. Исто ри ја и жи во пис, Бео град 2004 (не пу-
бли ко ва на док тор ска ди сер та ци ја), 139–140, 149.

90 У Град цу са мо је дан ар хи је реј, онај ко ји пред во ди по вор ку 
на ју жној стра ни, бла го си ља де сни цом, док у ле вој ру ци др жи са ви јен 
сви так. Ар хи је реј на че лу по вор ке на се вер ној стра ни у ру ци др жи 
сви так на ко јем је, као што је по ме ну то у пр вом де лу ра да, ис пи сан 
текст мо ли тве Хе ру вим ске пе сме. О ра зним ва ри јан та ма ком по зи ци је 
ко ја при ка зу је осве ће ње да ро ва: Ђор ђе вић, Мар ко вић, op. cit., 146–
147, n. 60, 62 (с при ме ри ма и ли те ра ту ром).

91 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 32. И у 
не дав но об ја вље ном ра ду В. Ву ка ши но вић ис та као је да је не и ден ти-
фи ко ва ни ар хи је реј, пр ви са се вер не стра не гра дач ке ап си де, на сли кан 
на ме сту на ко јем се у „кла сич ном рас по ре ду“ при ка зу је Ва си ли је Ве-
ли ки, cf. Ву ка ши но вић, op. cit., 244.

92 Па вло вић, Зид но сли кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 32.
93 Ка ша нин et al., Сту де ни ца, 149–150. Од по зни јих при ме ра 

по ме ну ће мо оне из охрид ске Бо го ро ди це Пе ри влеп те, Жи че, Све тих 
апо сто ла у Со лу ну, Ста рог На го ри чи на, као и из Све тог Ни ко ле у Ба-
њи. За на ве де не спо ме ни ке cf. Б. То дић, Ста ро На го ри чи но, Бео град 
1993, 91; idem, То по гра фи ја жич ких фре са ка, in: Ма на стир Жи ча, 
111; С. Пе јић, Ма на стир Све ти Ни ко ла Да бар ски, Бео град 2009, 
71–72.

94 О то ме де таљ но: Па вло вић, Култ и ико но гра фи ја, 213–234.
95 E. Kit zin ger, Re flec ti ons on the Fe ast Cycle in Byzan ti ne art, 

Ca hi ers archéolo gi qu es 36 (1988) 52–54. При ка зи ва ње ком по зи ци је Ми-
ро но си ца на гро бу у пра знич ном ци клу су вр ло је че сто у ви зан тиј-
ској умет но сти (Све та Тро ји ца у Кра ни ди ју, Бо го ро ди ца Пе ри влеп та 
у Охри ду, на при мер), као и у за ду жби на ма срп ских кти то ра (Сту де-
ни ца, Ми ле ше ва, Све ти Ни ки та, Све ти Спас у Ку че ви шту, Ле сно во, 
итд.).

96 G. Mil let, Rec her ches sur l’ico no grap hie de l’évan gi le aux XI Ve, 
XVe et XVIe siè cles d’après les mo nu ments de Mi stra, de la Macédo i ne et 
du Mont-At hos, Pa ris 1960, 53–56; М. Мар ко вић, Пр во бит ни жи во пис 
глав не ма на стир ске цр кве, in: Ма на стир Хи лан дар, ed. Г. Су бо тић, 
Бео град 1998, 222, 224; Б. То дић, Срп ско сли кар ство у до ба кра ља 
Ми лу ти на, Бео град 1998, 140–146; Д. Си мић-Ла зар, Ка ле нић. Сли кар-
ство, исто ри ја, Кра гу је вац 2000, 107–120; Б. То дић, М. Ча нак-Ме дић, 
Ма на стир Де ча ни, Бео град 2005, 389.
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ста ва Ми ро но си ца на Хри сто вом гро бу на сли ка на је на 
ју жном зи ду за пад ног тра ве ја, то јест над пор тре ти ма 
кти то ра, у Сту де ни ци97 и Ми ле ше ви,98 као и на за пад ном 
зи ду цр кве Све тог Ни ко ле у Сту де ни ци,99 док је у Со по-
ћа ни ма при ка за на у ол та ру, ме ђу ком по зи ци ја ма Хри сто-
вих по смрт них ја вља ња.100 Ако се има ју у ви ду при ме ри 
из сту де нич ке и ми ле шев ске цр кве, у ко ји ма по ме ну та 
сце на ни је на сли ка на у ни зу пред ста ва Му ка Хри сто вих, 
ци клу са пред ста вље ног у при пра та ма тих хра мо ва, мо же 
се прет по ста ви ти да ни у гра дач кој цр кви ком по зи ци ја 
Ми ро но си ца на Хри сто вом гро бу ни је чи ни ла са став ни 
део ци клу са Хри сто вих стра да ња. С дру ге стра не, не би 
тре ба ло у пот пу но сти од ба ци ти ни прет по став ку да је 
по ме ну та ком по зи ци ја би ла са мо јед на од сце на ци клу са 
Му ка Хри сто вих ко ји је не ка да кра сио гор ње зо не пев-
ни ца у за ду жби ни кра љи це Је ле не, бу ду ћи да су сце не 
тог ци клу са са чу ва не у ју жном и се вер ном пев нич ком 
про сто ру Мо ра че,101 до ду ше на мла ђем сло ју сли кар ства, 
али ко ји је мо гао по но ви ти пр во бит на ре ше ња из XI II 
сто ле ћа, као и у сре ди шњем де лу цр кве у Ари љу.102 Не 
би тре ба ло за не ма ри ти ни чи ње ни цу да је ком по зи ци ја 
Стра да ња че тр де се то ри це се ва стиј ских му че ни ка, у нај-
зна чај ни јим срп ским цр ка ва ма XI II ве ка обич но сли ка на 
на сво до ви ма и у гор њим зо на ма зи до ва ве сти би ла, од-
но сно пев нич ких про сто ра, у гра дач кој цр кви „пре се ље-
на“ у при пра ту, што је не сум њи во би ла не по сред на по-
сле ди ца уво ђе ња но вих сце на у ико но граф ски про грам 
пев ни ца те цр кве.

У сли ка ном про гра му гра дач ке цр кве па жњу за слу-
жу ју и че ти ри фи гу ре сме ште не у дру гу зо ну жи во пи са, 
на по тр буш ја пот ку пол них лу ко ва. Реч је пред ста ва ма 
Хри сто вих пра ро ди те ља Јо а ки ма и Ане, као и про ро ка 
Ге де о на и Да ни ла (сли ке 16 и 17). Фи гу ра про ро ка Да-
ни ла, крај ко је нат пис ни је очу ван, до сад ни је би ла пре-
по зна та у струч ној ли те ра ту ри. Иден ти тет тог про ро ка 
мо же се утвр ди ти не са мо на осно ву уста ље них ико но-
граф ских еле ме на та — ис точ њач ке цр ве не ка пе на гла ви 
и цр ве ног пла шта пре ба че ног пре ко ле ве ру ке — већ и по 
уоби ча је ној фи зи о но ми ји, бу ду ћи да је пред ста вљен као 
млад чо век без бра де и с ко вр џа вом ко сом. Про ро ци Ге де-
он и Да ни ло, су де ћи по са чу ва ним при ме ри ма, сли ка ни 
су у раз ли чи тим де ло ви ма цр кве них гра ђе ви на, не рет ко 
у ни зу про роч ких фи гу ра у там бу ру ку по ле.103 И све ти 
Јо а ким и све та Ана че сто су при ка зи ва ни у мо ну мен тал-
ном зид ном сли кар ству, и то ка ко у скло пу сце на из ци-
клу са Бо го ро ди чи ног жи ти ја та ко и као за себ не фи гу ре, 
у раз ли чи тим де ло ви ма сли ка них про гра ма.104 Пред ста-
ве Хри сто вих пра ро ди те ља Јо а ки ма и Ане у гра дач кој 
цр кви, са гле да не у окви ру укуп ног про гра ма жи во пи са 
пот ку пол ног про сто ра, у не по сред ној су идеј ној и про-
грам ској ве зи са ста ро за вет ним фи гу ра ма, од ко јих су до 
да нас очу ва ни ли ко ви Ге де о на и Да ни ла. Ако се има ју у 
ви ду ре ше ња из ста ри јих срп ских спо ме ни ка, ва жно је 
ипак при ме ти ти да је при ка зи ва ње Хри сто вих пра ро ди-
те ља, ко ји су му прет хо ди ли као пре ци по пло ти, и про-
ро ка, ко ји су у сво јим спи си ма на го ве сти ли Спа си те љев 
до ла зак, на луч ним по вр ши на ма сре ди шњег де ла цр кве 
чи ни ло зна чај ну осо бе ност те мат ског про гра ма Град ца. 
На и ме, ве ћи број ста ро за вет них фи гу ра још пре на стан-
ка жи во пи са у за ду жби ни кра љи це Је ле не на сли кан је 
на по тр буш ји ма лу ко ва под ку по лом и на боч ним пот-
ку пол ним зи до ви ма у Ми ле ше ви,105 Све тим апо сто ли ма 
у Пе ћи,106 у Со по ћа ни ма107 и Жи чи.108 Бу ду ћи да је реч о 
хра мо ви ма у чи јим је ку по ла ма на сли ка на ком по зи ци ја 
Ваз не се ња, ста ро за вет не фи гу ре би ле су сто га по ме ре не 

у ни жу зо ну. Прем да су, за раз ли ку од по ме ну тих при ме-
ра, у градачкој ку по ли некада били приказани Христос 
Пан то кра то р и шеснаесторица пророка, и на по тр буш је 
пот ку пол них лу ко ва, као што је по ме ну то, сме ште не су 
две про роч ке и две пра ро ди тељ ске фи гу ре. Нај ве ро ват-
ни је је да су се на спрам про ро ка Да ни ла и Ге де о на, на 
по тр буш ју лу ка из над про ла за у се вер ну пев ни цу, на ко-
јем да нас не ма тра го ва жи во пи са, не ка да на ла зи ле фи гу-
ре још две ста ро за вет не лич но сти. Осим то га, уко ли ко се 
у ви ду има чи ње ни ца да је Да ни ло го то во увек на сли кан 
у там бу ри ма ку по ла у ко ји ма је, као у Град цу, при ка за но 
ше сна ест ста ро за вет них фи гу ра (Даф ни, Па на ги ја тон 
Хал ке он у Со лу ну, Бо го ро ди ца Оди ги три ја у Пе ћи, Мар-
ков ма на стир, на при мер), мо гло би се помишљати да је 
тај ве ли ки про рок, осим на по тр буш ју лу ка из над про ла-
за у ју жну пев ни цу, не ка да био при ка зан и у там бу ру ку-
по ле гра дач ке цр кве. На жа лост, услед ве ли ких оште ће ња 
жи во пи са у гра дач кој цр кви, у овом тре нут ку ни је мо гу-
ће од ре ди ти та чан број ста ро за вет них лич но сти ко је су 
не ка да би ле на сли ка не у гор њим зо на ма, ни ти је мо гу ће 
би ло шта пре ци зни је ре ћи о њи хо вом из бо ру и рас по ре-
ду. Ипак, по ја ва ве ћег бро ја ста ро за вет них лич но сти у 
сли ка ном про гра му гра дач ког на о са, не сум њи во ука зу је 
на по ја ча но ин те ре со ва ње за ста ро за вет ну те ма ти ку, ко-
ја је, ина че, по ста ла ве о ма по пу лар на у мо ну мен тал ном 
сли кар ству кра ја XI II и по чет ка XIV ве ка.

При ка зи ва ње све тог Јо ва на Ка ли ви та и све тог Алек-
си ја Бо жи јег чо ве ка у ни зу нај и стак ну ти јих под ви жни ка 
ни је би ло че ста прак са у ви зан тиј ској умет но сти. Шта-
ви ше, у по ре ђе њу са сли ка ним про гра ми ма ра шких гра-
ђе ви на, сли ка ње све тог Јо ва на Ка ли ви та на че о ној стра-
ни ју го за пад ног пи ла стра и при ка зи ва ње фи гу ре све тог 
Алек си ја Бо жи јег чо ве ка на спрам ње га, на че о ној стра ни 
се ве ро за пад ног пи ла стра у на о су гра дач ке цр кве, пред-
ста вља но ви ну вред ну па жње. Иако је гор њи део фи гу-
ре све тог Јо ва на Ка ли ви та из бле део, мо же се ра за зна ти 
лик мла дог чо ве ка без бра де, с крат ком ко сом, оде ве ног 
у ве ли косхи м нич ку оде ћу, то јест у мо на шку ри зу с там-
но пла вим ана ла вом (сл. 10). Осим то га, ње гов лик мо же 
се пре по зна ти и по осо бе ном атри бу ту — за тво ре ном је-
ван ђе љу злат них ко ри ца ко је др жи у ле вој ру ци.109 При-
ка зи ва ње Јо ва на с књи гом ру ка ма не по сред но је по ве за-
но с јед ним до га ђа јем из ње го вог жи во та. На и ме, на кон 
су сре та са из ве сним мо на хом он од ла зи из Ца ри гра да у 
би ти ниј ски ма на стир Не у си па ју шчих. Том при ли ком по-

97 Ка ша нин et al., Сту де ни ца, 144; Д. По по вић, Срп ски вла дар-
ски гроб, 38.

98 Б. Жив ко вић, Ми ле ше ва. Цр те жи фре са ка, Бео град 1992, 
30; Д. По по вић, Срп ски вла дар ски гроб, 51.

99 Ка ша нин et al., Сту де ни ца, 180–181.
100 Б. Жив ко вић, Со по ћа ни. Цр те жи фре са ка, Бео град 1984, 14; 

Ђу рић, Со по ћа ни, 58.
101 С. Пет ко вић, Мо ра ча, Бео град 1986, 45, 234–237.
102 Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја, 73–74.
103 О то ме, с при ме ри ма и ли те ра ту ром, v. Па вло вић, Зид но сли-

кар ство Бла го ве штен ске цр кве, 91–93.
104 Ibid., 93–94 (с при ме ри ма и ли те ра ту ром).
105 Жив ко вић, Ми ле ше ва, 12–18.
106 В. Ј. Ђу рић, С. Ћир ко вић, В. Ко раћ, Пећ ка па три јар ши ја, 

Бео град 1990, 38.
107 Жив ко вић, Со по ћа ни, 8–9, 11–12.
108 Б. Жив ко вић, Жи ча. Цр те жи фре са ка, Бео град 1985, 22–25.
109 О ико но граф ским обе леж ји ма све тог Јо ва на Ка ли ви та v. S. 

To me ko vić, Les sa ints er mi tes et mo i nes dans le décor du nar tex de Mi-
le še va, in: Ми ле ше ва у исто ри ји срп ског на ро да, ed. В. Ј. Ђу рић, Бео-
град 1987, 53 (n. 29), 58 (n. 84); To me ko vić, Les sa ints er mi tes et mo i nes, 
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нео је са со бом је ван ђе ље око ва но зла том и укра ше но 
дра гим ка ме њем као дар ко ји је пре пу та до био од ро ди-
те ља. На кон по врат ка у род ни град бо ра вио је три го ди не 
у ко ли би (оту да и име Ко ли бар) у бли зи ни ро ди тељ ског 
до ма, где га је мај ка пре по зна ла по злат ним ко ри ца ма 
књи ге.110 Прак са при ка зи ва ња Јо ва на Ка ли ви та са укра-
ше ним је ван ђе љем у ру ци одр жа ла се у умет но сти то ком 
чи та вог сред њег ве ка.

Ако се има у ви ду чи ње ни ца да је у срп ском сли-
кар ству са чу ва но све га не ко ли ко пред ста ва Јо ва на Ка-
ли ви та,111 ја сно је да је лик тог све тог у гра дач ком жи-
во пи су из дво јен знат но ви ше не го у сли кар ству дру гих 
срп ских вла дар ских и вла сте о ских за ду жби на. Не мо же 
се, ме ђу тим, са си гур но шћу од го во ри ти на пи та ње о то-
ме због че га је упра во тај ца ри град ски аске та V ве ка по-
себ но на гла шен у од но су на оста ле мо на шке пред став-
ни ке и сме штен на че о ну стра ну ју го за пад ног пиластра. 
Мо же се са мо прет по ста ви ти да је ис так ну то ме сто Јо ва-
на Ка ли ви та у нај ни жој зо ни на о са цр кве у Град цу би ло 
усло вље но по себ ним раз ло зи ма или зах те ви ма тво ра ца 
ико но граф ског про гра ма. У сва ком слу ча ју, тај све ти тељ 
про грам ски се мо же до ве сти у ве зу с лич но шћу на сли-
ка ном на на спрам ном пиластру, ко ју, на осно ву осо бе не 
фи зи о но ми је, мо же мо пре по зна ти као све тог Алек си ја 
Бо жи јег чо ве ка (сл. 11). Од ње го ве фи гу ре са чу ван је са-
мо фраг мент гор њег де ла гла ве с ним бом, као и скром-
ни де ло ви оде ће. При ка зан је као мла до лик чо век там-
но сме ђе ко се. Оде вен је у цр ве ну до њу ха љи ну и окер 
огр тач.112 Све ти Алек си је је, ка ко са зна је мо из жи ти ја, 
ро ђен у бо га тој рим ској по ро ди ци и жи вео је у вре ме ца-
ре ва Ар ка ди ја и Хо но ри ја. По што је на пу стио ро ди тељ-
ски дом, оти шао је у Еде су, па се по но во вра тио у род ни 
град, где је жи вео уса мље нич ким жи во том чи та вих се-
дам на ест го ди на, и то у ку ћи ци не по сред но крај оче ве 
па ла те, али га ро ди те љи за све то вре ме ни су пре по зна-

ли.113 Слич но све том Јо ва ну Ка ли ви ту, ни све ти Алек-
си је не при па да ску пи ни све ти те ља ко ји су не из о став но 
сли ка ни у сред њо ве ков ним хра мо ви ма, па се сме шта ње 
ње го ве фи гу ре у нај ни жу зо ну жи во пи са гра дач ке цр кве 
не мо же сма тра ти уоби ча је ним ре ше њем у срп ском сли-
кар ству.114

Све ти Јо ван Ка ли вит и све ти Алек си је Бо жи ји 
чо век, на сли ка ни као пан да ни у пр вој зо ни жи во пи са 
гра дач ког на о са, за слу жу ју на ро чи ту па жњу.115 По свој 
при ли ци, та кав по ло жај пред ста ва те дво ји це све ти те ља 
мо же се об ја сни ти ве ли ком слич но шћу њи хо вих жи ти ја. 
На и ме, и све ти Алек си је и све ти Јо ван по ти ца ли су из 
имућ них по ро ди ца, пр ви је био син рим ског ве ли ко до-
стој ни ка, а дру ги ца ри град ског. И је дан и дру ги тај но су 
на пу сти ли ро ди тељ ски дом, оти шли су у ма на стир и жи-
ве ли аскет ски. По сле из ве сног вре ме на вра ти ли су се у 
род не гра до ве и не ко ли ко го ди на оби та ва ли су у скром-
ним ко ли ба ма по крај по ро дич них ку ћа, а да ни јед ног од 
њих ро ди те љи ни су пре по зна ли. Сход но тим за јед нич-
ким би о граф ским еле мен ти ма, при мет на је те жња тво-
ра ца ико но граф ских про гра ма да уну тар ма ње или ве ће 
гру пе мо на шких фи гу ра све тог Алек си ја Бо жи јег чо ве ка 
и све тог Јо ва на Ка ли ви та на сли ка ју за јед но, јед ног по-
ред дру гог (Све ти Ни ко ла „под кро вом“ у Ка ко пе три ји 
на Ки пру, Спа со пре о бра жен ски хра м Ми рож ског ма на-
сти ра у Пско ву, Омор фи Екли си ја у Ати ни, Ми ле ше ва, 
Све ти Ни ко ла у Вит си),116 јед ног у бли зи ни дру гог (гру-
зиј ска цр ква Ти мо те су ба ни,117 ма на стир Вар ла ам на Ме-
те о ри ма,118 ка то ли кон Ве ли ке ла вре и До хи ја ра119) или 
пак јед ног на спрам дру гог као што је учи ње но у Бо го-
ро ди ци Ма ври о ти си у Ко сту ру,120 Ста ром ма на сти ру код 
Врон да ме (Ла ко ни ја),121 Град цу, Ста ром На го ри чи ну,122 
ки пар ским цр ква ма Ча сног кр ста „ту Аги а сма ти“ у Пла-
та ни ста си и ка то ли ко ну ма на сти ра Све тог Нео фи та код 
Па фо са,123 хра му Све тог Ни ко ле “Ана пав сас” на Ме те о-

110 PG 114, 568–581; Ј. По по вић, Жи ти ја све тих, ја ну ар, Бео-
град 1972, 480–488.
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Εὑρετήριον τῆς Μνημειακῆς Ζωγραφικῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 69, 71, 344, 347.

120 S. Pe le ka ni dis, M. Chat zi da kis, Ka sto ria, At hens 1985, 68.
121 Ν. Β. Δρανδάκης, Τὸ Παλιομονάστηρο τοῦ Βρονταμᾶ, Ἀρχαιο-

λογι κόν Δελτίον 43 (1988) 188–189, πίν. 84 α–β.
122 То дић, Ста ро На го ри чи но, 75, 118; idem, Срп ско сли кар-

ство, 322.
123 Styli a nou, Pa in ted chur ches, 206, 216, 379, fig. 120.
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Павловић Д.: Зидно сликарство градачког католикона
ри ма,124 цр кви Све тог Ни ко ле у ма на сти ру Фи лан тро пи-
нон,125 тр пе за ри ји ма на сти ра Хи лан да ра126).

У од но су на те мат ске про гра ме срп ских цр ка ва 
XIII ве ка, при каз све тог Пе тра (сл. 14) и све тог Па вла (сл. 
15), дво ји це нај зна чај ни јих апо сто ла, у скло пу де ко ра ци-
је про зор ског отво ра ју жног зи да пот ку пол ног про сто ра 
гра дач ког хра ма пред ста вља не у о би ча је но ре ше ње. Њи-
хо ве по лу фи гу ре, окре ну те ка се ве ру, да те су у по лу про-
фи лу. Иако нат пи си по ред ли ко ва ни су са чу ва ни, дво ји ца 
апо сто ла мо гу се иден ти фи ко ва ти пре ма ико но граф ским 
обе леж ји ма. Фи зи о но ми је апо стол ског па ра ти пич не су 
за њи хо ве пред ста ве у цр ква ма осли ка ним пре и по сле 
жи во пи са ња Град ца. На и ме, све ти Пе тар пред ста вљен 
је с крат ком се дом ко сом и бра дом, док је све ти Па вле 
про ће лав, крат ке там не бра де и ви со ког че ла.127 Та ко ђе, 
пр во а по сто ли су на сли ка ни са сво јим атри бу ти ма: све ти 
Па вле у де сној ру ци др жи за тво ре ну књи гу, а све ти Пе-
тар ве ро ват но ро ту лус.

Сме шта ње ли ко ва све тог Пе тра и све тог Па вла на 
ис точ ну и за пад ну стра ну би фо ре, да кле на ма ње углед но 
ме сто, у тре ћу зо ну жи во пи са, ни је уоби ча је но за вре ме 
у ко јем је на ста ло гра дач ко сли кар ство. На и ме, фи гу ре 
апо сто ла чи ни ле су део те мат ског про гра ма нај ни же зо-
не жи во пи са ра шких гра ђе ви на XI II ве ка. Та ко су фи гу ре 
апо сто ла при ка за не у пев нич ким про сто ри ма Жи че128 и 
Ми ле ше ве,129 као и у пев ни ца ма Со по ћа на130 и Ари ља,131 
где су уз ли ко ве апо сто ла на сли ка ни и пред став ни ци 
дру гих све ти тељ ских гру па. За раз ли ку од по ме ну тих 
при ме ра, у ју жној пев ни ци гра дач ке цр кве при ка за ни су 
све ти рат ни ци и све ти ле ка ри, а не апо сто ли. Бу ду ћи да 
је сли ка ње кти тор ске пред ста ве и срп ских исто риј ских 
ком по зи ци ја у гра дач ком за пад ном тра ве ју до ве ло до ре-
ме ће ња уоби ча је ног ико но граф ског про гра ма у пр вој зо-
ни на о са цр кве, пред став ни ци по ме ну тих све ти тељ ских 
хо ро ва би ли су по ме ре ни ка де ло ви ма хра ма у ко ји ма је 
би ло до вољ но про сто ра за њи хо во при ка зи ва ње, то јест 
ка пев ни ца ма. Због тих раз ло га фи гу ре апо сто ла би ле су 
по ти сну те из нај ни жег ре ги стра у зо ну про зо ра, на до тад 
са свим не у о би ча је но ме сто. У се вер ном пев нич ком про-
сто ру Град ца жи во пис ни је са чу ван, али ако се у ви ду 
има уоби ча је но на че ло си ме три је ко је је при ме њи ва но 
при ли ком сли ка ња фи гу ра у пев ни ца ма, као и чи ње ни-
ца да су дво ји ца нај по што ва ни јих апо сто ла при ка за на у 
тре ћој зо ни жи во пи са гра дач ког хра ма, не чи ни се ни ма-
ло ве ро ват ним да су апо стол ске фи гу ре пр во бит но би ле 
пред ста вље не у нај ни жој зо ни се вер не пев ни це. С дру ге 
стра не, мо же се прет по ста ви ти да су се ли ко ви дво ји це 
апо сто ла не ка да на ла зи ли и у двој ном про зор ском отво-
ру на се вер ној стра ни пот ку пол ног про сто ра, на ме сту 
где је жи во пис да нас ве о ма оште ћен.

На кра ју се мо же за кљу чи ти да су у сли ка ном про-
гра му гра дач ког хра ма из бор и рас по ред по је ди них те ма 
пре у зе ти из ста ри јих не ма њић ких за ду жби на (по на вља-
ње, уз ма ња од сту па ња, сту де нич ког рас по ре да ци клу са 
Ве ли ких пра зни ка, ода бир све ти тељ ских ли ко ва ко ји су 

би ли на сли ка ни пред ула зом у боч не де ло ве све ти ли шта, 
пред ста ве пе то зар них му че ни ка, на при мер), али су исто-
вре ме но при ме ње на и са свим но ва, ори ги нал на ре ше ња у 
срп ској сред њо ве ков ној умет но сти (пред ста вља ње све тог 
Три фу на из над гроб ни це и кти тор ске ком по зи ци је у за-
пад ном тра ве ју, уво ђе ње оп шир ног ци клу са Бо го ро ди чи-
ног жи ти ја и пред ста ве Стра да ња се ва стиј ских му че ни ка 
у про грам при пра те, сли ка ње ше сна ест фи гу ра про ро ка у 
ку по ли итд.). Упра во због тих раз ло га зид но сли кар ство 
Бла го ве штен ске цр кве пред ста вља спој ста рих узо ра и но-
вих, на пред ни јих ре ше ња. Та но ва, на пред ни ја схва та ња 
на го ве штај су оства ре ња на ста лих на са мом из ма ку XI II 
ве ка, али и оних из на ред ног сто ле ћа. Иако су да нас те шко 
оште ће не и из бле де ле, фре ске Бла го ве штен ске цр кве од 
из у зет ног су зна ча ја и не за о би ла зне су у из у ча ва њу срп-
ског сред њо ве ков ног сли кар ства.

124 D. Z. So fi a nos, E. N. Tsi ga ri das, Holy Me te o ra, the mo na stery of 
St. Nic ho las Ana paf sas. Hi story and art, Ka lam ba ka 2003, 112, 124–125, 
248, 316, 317; A. Be ki a ris, The op ha nis the Cre tan to the Holy Mo na stery 
of St. Nic ho las Ana pa u sas Me te o ra, At hens 2010, fig. 83, 84–85.

125 Mo na ste ri es of the island of Ioan ni na. Pa in ting, ed. M. Ga ri dis, 
A. Pa li o u ras, Ioan ni na 1993, 214, 217, fig. 216–217.

126 Τουτός, Φουστέρης, Εὑρετήριον τῆς Μνημειακῆς Ζωγραφικῆς 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 194–195.

127 О ико но гра фи ји дво ји це апо сто ла: K. We it zmann, The St. Pe-
ter Icon of Dum bar ton Oaks, Was hing ton 1983, 21, 24–26, 32–33. За при-
ме ре пред ста вља ња дво ји це апо сто ла у сред њо ве ков ној умет но сти cf. 
М. Та тић-Ђу рић, Ико на апо сто ла Пе тра и Па вла у Ва ти ка ну, Зо граф 
2 (1967) 12–14.

128 Жив ко вић, Жи ча, 8–10; Ђу рић, Цр ква Св. Пе тра у Бог да ши-
ћу, 32; Б. То дић, Ико но граф ска ис тра жи ва ња жич ких фре са ка XI II 
ве ка, Са оп ште ња 22–23 (1990–1991) 26–27; Д. Војводић, Жића и Пећ. 
Прилог разматрању сличности два програма зидног сликарства, 
Саопштења  43 (2001) 42–43.

129 Жив ко вић, Ми ле ше ва, 24–25.
130 Idem, Со по ћа ни, 18–19.
131 Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја, 79–84.

Сл. 18. Благовести
Fig. 18. Annonciation
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Les peintures de l’église de l’Annonciation du monas-
tère de Gradac font partie des prestigieux monuments serbes 
du XIIIe siècle. Les intempéries ont progressivement dété-
rioré ces fresques; il ne reste ainsi qu’une petite partie des 
représentations dans leur état intact. Tout en étant reconnues 
depuis longtemps et contrairement à l’architecture bien étu-
diée du monument, ces peintures n’ont pas été suffi samment 
explorées jusqu’à présent. Elles avaient pourtant fait l’objet 
de l’attention de nombreux chercheurs locaux et étrangers, 
spécialistes de l’art médiéval serbe et byzantin, particuliè-
rement après la première publication de la monographie 
consacrée à ce monastère en 1951 et à la suite des travaux 
de conservation effectués sur les fresques dans les années 
soixante. Cependant, l’intérêt de ces chercheurs était plutôt 
porté sur les caractéristiques iconographiques des fresques 
et sur la clarifi cation du contenu de leurs représentations ini-
tiales, ainsi que sur les portraits des membres de la famille 
royale des Nemanjić, fi gurés dans la partie inférieure de la 
travée occidentale de l`église. Ils se rapportaient occasion-
nellement aux particularités du programme ou du style des 
fresques. Il n’est donc pas étonnant que l’ensemble de la 
peinture de l’Église de l’Annonciation soit restée incomplè-
tement étudiée. Cet ouvrage parachève dès lors les travaux 
présentés dans le passé sur le programme iconographique et il 
offre la première publication des inscriptions conservées sur 
certaines fresques et sur les rouleaux des évêques situés dans 
le sanctuaire. Quelques fi gures jusqu’alors non identifi ées le 
sont désormais, comme la représentation de Saint Georges et 
de Saint Procope sur la paroi Est du transept sud, ou celle de 
Saint Antoine le Grand peint sous la coupole dans la partie 
Ouest du mur Sud du naos. Saint Jean Kalybitès est identifi é 
sur la face frontale du pilastre Sud-Ouest du naos et la figure 
de Saint Alexis l’Homme de Dieu juste en face de lui, puis 
la Vierge à l’Enfant sur la partie Est du même pilastre, ainsi 
que le prophète Daniel peint sous la coupole à l’Est de l’arc 
sud. Les saints Pierre et Paul figurent en médaillon dans la 
fenêtre sud du naos.

Les particularités du programme qui n’avaient jamais 
été abordées dans les recherches précédentes sont analysées 
dans la deuxième partie de ce texte. L`apparition des seize 
fi gures de prophètes dans le tambour de la coupole de Gra-
dac représente une nouvelle approche dans la peinture serbe 

du treizième siècle. Une solution unique dans l’art byzantin 
est la position des fi gures des prophètes: au lieu d`être pla-
cées comme il était courant sur les surfaces entre les fenêtres 
du tambour de forme circulaire, elles le sont sur les parois 
d`un tambour très spécifi que, octogonal à l’intérieur. Parmi 
les figures qui sont représentées dans les parties inférieures 
du naos de l’église de Gradac figurent les moines habituelle-
ment peu représentés. Par rapport aux  peintures serbes anté-
rieures, l’innovation importante  relevée par l’auteur porte 
sur l’identification de Saint Jean Kalybitès et de Saint Alexis 
l’Homme de Dieu, figurés en vis à vis. L’église de Gradac 
s’associe ainsi aux groupes des monuments dans lesquels les 
deux saints sont peints côte à côte ou face à face, sans doute 
en raison des fortes similitudes entre leurs hagiographies 
respectives. Un élément important et original du programme 
thématiques de l’église de Gradac, est la représentation des 
personnages de l’Ancien Testament, dont un certain nombre 
a été conservé jusqu’à nos jours, tels Joachim et Anne et les 
prophètes Gédéon et Daniel peints sur les arcs sous la cou-
pole. Leur présence témoigne sans doute d’un intérêt accru 
pour les prophètes et les patriarches de l’Ancien Testament, 
dont les images seront répandues dans l’art monumental de 
la fi n du XIIIe et du début du XIVe siècle. On note comme 
solution inhabituelle et originale l’emplacement à l’inté-
rieur des fenêtres des deux apôtres les plus importants, Saint 
Pierre et Paul. Leur déplacement dans un endroit moins pres-
tigieux est la conséquence de l’introduction des saints guer-
riers et des saints guérisseurs dans la zone la plus visible du 
transept sud, ce qui a entrainé le transfert des coryphées vers 
un lieu moins exposé.

Finalement, on peut en conclure que la peinture de 
l’Eglise de l’Annonciation est un mélange de modèles an-
ciens et de solutions plus novatrices. En d’autres termes, 
nous retrouvons dans le programme peint de Gradac la dis-
position de certains thèmes issus d’édifi ces plus anciens des 
Nemanjić, avec cependant des solutions originales, nou-
velles dans l`art serbe médiéval. Ces nouveautés annoncent 
les futures réalisations de la fi n du treizième siècle, mais 
également celles du siècle suivant. Bien qu’aujourd’hui gra-
vement endommagées et quelque peu ternies, les fresques de 
l’église de l’Annonciation sont d’une importance essentielle, 
indispensables à l’étude de l’art médiéval serbe.

Les peintures murales du catholicon du monastère de Gradac.
Répertoire des fresques et observations sur les particularités 

de certaines représentations

Dragana Pavlović


