
ИЗ ЦРКВЕНОГ КАЛЕНДАРА У ЖИВОПИСУ ГРАЧАНИЦЕ

Илустровање црквеног календара представља једиу од најинтере- 
сантнијих тема средњевековнога живописа српског. До сада су примери 
овог илустровања познати само у сликарству старих српских лркава. 
Вероватно je, да се оно прво јавило у минијатурама рукописних минеја, 
синаксара и проложних житија, на су ове послужиле као образац за 
слике на зидовима цркава. У припрати Ж нче у првој десетшш XIV века 
био je наслпкан и календар црквени, иу од љега дапас ни je шиита са- 
чувано. Само бедни остаци слика календара сачували су се у иркви 
манастира Трескавца код Прилепа. Ну Старо Нагоричипо (из год. 
1317/18), Грачаница (1321/22 год.) и Дечапп (1335—1348 г.) пружају нам 
најлепше и пајпотпупије примере за слике прквенога календара. У 
1ьима су поједини дани свих двапаест месепа преведепи у слику.

Почета к циклуса овпх слика налазн се увек у средњем броду, па 
се наставља у споредним бродовима. У пајвишој зоии средиьега брода 
у Нагоричину овај циклус почшъе месецом мартом, док у Дечанима 
на истоме месту почшьу ил устрани je месепа септембра. И у Грача- 
ници je циклус ових слика почшьао месецом Дани овога
месеца илустровани су овде у цеитралноме простору пркве, надвише- 
номе кубетом, на странама стубова, о које се опире кубе.

Почетак циклуса у Грачаннци налази се на западној страни југо- 
нсточнога стуба. Ту je у највишој зонн насликана Богородхща из сцене 
Благовести. У другој зоии испод Богородице насликан je пророк Mojcej, 
а испод овог у трећој зони илустрован je прей сепщембар: мЦ<1 
с£кт(Е)вра.а. Горе лево насликан je ев. Симеон Столпник: сти &ил/шунь, а 
десно св. Исус Навин: Иисоусь Накипи*. Првн je насликан на једноме 
стубу, а други представља стара човека са круном на глави, држећи 
левом руком усправно мач прислоььен уз лево му раме. ЕЬегов хима- 
тион je црвен. Доле je насликано четрдесет св. женах cTui(yu). м. жен к. 
(сл. 1). Други септембар илустрован je у истој висини на јужној страни 
истога стуба. Насликани су св. Мамае: сти Мама и св. Јован постник: 
сти Hivaii(ii) Постники. Испод ових илустрован je 3.
главе св. Антима: ein Яивтимв глакоу [i-e].v\cy Стцаюти. То je мартириум 
св. Антима, из чије су главе после одсецагьа израсле власи. Илустра- 
ција 4. септембра није пронађена. 5. септембар илустрован je на се- 
верној страни истога стуба испод 11. септембра. Насликана je 
ничкасмрт св. пророка Захарије: Пр(о)роки Зауарига иож£(мв) закалагемк. 

Пред олтаром светиње над светињама клечи Захарија а џелат му за- 
бада нож у грло (слика 2). 6. септем илустрован je на северо- 
источном стубу на западној страни његовој Одмах испод пророка Арона, 
више кога je у највишој зони насликан арханђел Гаврил из сцене Бла
говести. Горе je насликан св. Урбан са друговима: S. сти Оуркань. иже 
с(ь) nHivvb., доле je насликано чудо св. архангела М ихаила у  Хони: Чк>до 
архистратига иже кь. ХонЕуь. Десно се види црква са кубетом, пред чијим 
вратима стоји уплашени игуман са игуманском палицом у руци. Према 
н>ему лево арханђел Михаил удара у стену и ствара пукотину, у коју
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се слива бујица са планине, која je насликана у позађу, те на тај на
чин спасава од пропасти цркву (слика 3). У истој висини на јужној 
страни истога стуба илустрован je 7. Насликана je
ничка смрГпсв. Созонта, којн je био обешен о грану једнога дрвета: 
3. сти ©озо U’не(ше)мь. па дрек-к и вш-емк сконча се. Светитељ виси о једној 
гранчици a двојица га туку мачугама (слика 5). илу
строван je у истој висини на северној страни истога стуба. Насликано 
je РођењвБогородице, а више овога илустрован je 9. под
којим су насликани родитељи Богородице св. и
Рсждьство Бци; 0- сти Игакимк, cfa Наина, у  истој висини па псточној 
страни истога стуба илустрован je 10. Горе су насликано
св м у ч е н и ц е М и н о д о р а ,  Метродора и све три у бистама.

Прва носи мафорион црвен, друга зелен, трећа љубичаст: стаи Мнио- 
дора, ЛДатродсра, и Ннфодора. Доле се види јако оштећена фигура Бу
ли ја и а  једиога старога светитеља, који обема рукама држи пеку шьигу: 
i· сти Оулпганк. Ц  септембар)илустрован je па северној страни југо-
псточнога ступца више илустрације 5. септембра. Насликане су св. Тео
дора, св. Амина, св. Јулијацаи св. Ана, бачене у огагь, све четпрп у 
слицп до појаса, од којих прва у профилу, а остале три у пзгледу 
спреда: ста Оемдора. Амина. Иоулигани. Инна су vvrnn сконч’Ьвак>т(и) се (сл. 6). 
12. септембар илустрован je на јужној страни северо-источнога стуба 
одмах више илустрације 7 септембра. Насликана су четирн светнтеља 
у слици до појаса, међу којима се распознаје један y ђакоискоме оделу, 
вероватно ce. Кронидис, a међу њима je, уколико je сачувапо од нат- 
ппса, π св. Автоном :ж i-сти йвтономк. Ксурать. и ©ешдорн (сл. 5). 13 сеп
тембар ни je пронађен. 14. септембар илустрован je на северној страни 
југо-западнога стуба. Насликано je часнога (Ер сто в
дан): i А- кнздвижепш-е четиаго крста. На узвишеној естради, којој воде 
степепнце, испод балдахина стоји патријарх Јерусалимски Макарије, 
окренут на десно и држи у левој руци велики крст, показујућп га ради 
обожавања гомилп десно, пред којом стоји цар Константин (сл. 7) 15. 
септембар насликан je на западној страни истога стуба. Представљена 
je м ученичш  емрт св■ Никите: i е· суй Никита вь. ivrim, а испод овога 
je св. Филотсј пресвитер. Св. Никита Je насликан наг у пламену. 16
септембар илустрован je на јужној страни истога стуба. Горе су на
сликани св.Порфнријс и св. Еуфимија:i -с>- сти Нсрфнриг с'га Шфимта.
Доле je насликано Одссцане главе св. Мелвтинз: 0а Медетини мкчемк 
скопнч к се. 77. септембар насликан je на источпој страни истога стуба. 
Горе су насликане стл ©евастиина и с-ь Агаоокдии, а доле je насликано 
Одсецање главе св. Премудроспти Вере, Љубави

и Наде: ·ϊ-ί· ста К'крни£ Йаде-кшк Лювешие и длати и(ук) Премоудрсст(к) 
ivctKOHie гдавоу i-ei-e (сл. 8). 18. сешпем илустрован je на северној 
страни северо-западпога стуба. Насликани су св. Симеон рођак 
и св. Евменије епископ Гортински:сти ©иашунь влижни Х$у. стн ©умен(ь) 
ïii . Испод овога илустрован je 19. се Насликано je Одсецање 
глава св. Трофима и тьегових другова’ сти Треф им в иже с(к) нимь. главами 
оусекакми ·ϊο·. 20. сешпембар илустрован je на јужној страни истога 
стуба. Горе су насликани св. Су сана и св. Јоваи Исповедник: ста ©оу- 
саиа· стн Hwan(h) ИсповЬдникк. Доле je насликана св.
Јевстатшја са женом Теопистијоми дететом, који су умо-
рени у зажареном волу од меди: сти Швкстатик и жена иго сь. чеди оу 
кч>л'к (ме)дне разаждеженк скоммгкше се ·κ·. Види се усијани во од меди и у 
њему св. Јевстатије са женом и једним дететом, док иза вола стоји друго 
дете, које пружа руке оцу и хоће да се попне на вола (сл. 9). 21. сеп
тембар насликан je на неточно]’ страни истога стуба. Горе су насли
кани св. МелеГпије и св. апостол Кодрст: стн Медетш-е- сти апедн Ксдрать.,



о Из црквеног календаря у жнвопису Г'рачанице 81

Д оле je  наеликана мученичка смршТеодора Сшраишлата·' сти θην-
дорь. ©тратнлатк мд дргке п о ш н ен к  cTpE/\'ba.v\k сксмкчк се. -Kd·. Св. Т еодор  je  
п ри везан  уз крст, a двојица су  уп ер и л и  па it  своје стреле (сл. 10). 
септембар илустрован je испод 5. сеп тем бра на северној страни југо-  
источнога стуба. Н аеликана су три светитељ а (у  слици до nojaca): 
подобии Јован (?), пророк Joua, а десн о  св. Фоке: »pk-
N од сч; ни Ии'и. нр(о)р*кь. Hiviia. сти Фока кь. итни ·κκ· Л ево се виде два стара  
свотнтеља, а десн о  св. Фока у  плам ену (сл. 2). 23. септембар плустро- 
ван je одм ах испод 22. септем бра. Н асликано je  Зачеће св. Јована 
ститеља: З дчетик Ир-кд(ь)тЕЧЕ· кг. Д есн о  стоји З а х а р и ја  са кадноипцом  
у десиој руц н  и слуш а речи апђела, који лево гор е лебди  у в а зд у х у  
и дон оси  З а х а р п ји  вест о за ч ећ у  Јовановом  (сл. 2). 24. 
илустрован je на зап адној странм југо-и сточн ога стуба. Н аеликана je  
Мученичка смрт св. Текло: ста Т екал зк ерем ь . дана кыс(тк) кд·. Два лава  
р азди р у  „р ав н оап остол н у“ светитељ ку (сл. 1). В и ш е ове слике и л устр о
ван je 25. септембар (испод 1 септем бра). Ы асликани су се. 
о б еш ен  о дрво, с в . Т е о ф а н  (епископ) и св. Ефросина: сти Нафноутш-Е 
псчгкшЕнк па дрЕК-k сконкчт? се· сти ТЕшфанк. ста Гвфросини ·κε· (сл. 1). 26. сеп
тембар илустрован je на јуж н ој страни истога стуба и у  истој висини  
са 25. септем бром . Н асликан je Преиос на
flp'kiiECEHHiE T ewaoixi -кв·. Д ол е се види п разап  са р к о ф а г  а горе два анђела  
у  бслој ореоли  носе на н ебо  св. Јована. Д оле je  насликано  
главе пет девојака: стнук ·ε· д ккк w ца(?) сксшкч-кни кеше (Сл. 4). 27. сеп
тембар није пронађен. 28. септембар илустрован je на јуж н ој страни  
северо-источнога стуба, (а изгледа, да je  илустрован и на источној страни  
југо-источнога стуба, где je  слика скоро сасвим иронала од влаге) Г ор е  
су  насликан и св.Харитон (ћелав) и св. који обем а рукам а др ж и
јеванфеље: сти Харитонь.· сти Филикк кн·. Д ол е се виде четири одсеч ен е  
главе и впш е њ и х стоји џелат. То je а смрт св. it
него eux другова:сти Йлфии и иже с(к) пиллк оусккоклЕни е [и]ше. 29. септем
бар илустрован je на нсточној страни северо-источнога стуба. Г ор е je 
насликан ce. Kupujan  (у  бисти, р аш и р и о о б е  рук е у  страну), а доле je 
насликано одевцан в главе св. Ладе и св. Говделе: сти Кириикк анарр...; 
сти Дада и Г оккдеал  оусЕКнок'кни киш е. 30. сешпембар илустрован je у  истој 
висини на северној страни истога стуба. Н асликан je св. Epueopiije, про- 
светитељ Јерм енске, у  ар хи јер ејск ом  костим у сасвим сед: -а- сти Гри
гории КЕАИКИК Прьм'кмик.

И лустрац и је дана осталих месеца р асп ор еђ ен е су  свугде у  цркви  
осим у  олтару. Оптобар, новембар и сконцентрисани  су  у
главном е на истим стубовима, на којима je  илустр ован  и септем бар, као  
и у просторим а који се налазе прем а овим стубовим а. И згледа, да су  
илуетрације дан а  м есеца јануара  и фебруара проп але. Д ани  
априла  и маја  илустрованн су  у  јуж н ом е д ел у  цркве, дани  
и августа у северном е делу.

К алендар црквеин био je, нем а сумгье, илустрован и у  другим  црк- 
вама српским С родњ ега Века, н у  ни je  се сачувао до н а ш и х  дана. У 
чувеној припрати  патријарш иске цркве у  П еЬи налази  се илустрован  
и црквени календар, н у  он не припада првобитном е ж ивопи су, већ je  
зн атно познијега  датум а — припада уп р ав о  ж:ивопису из доба  рестау- 
р ац и је припрате за  врем е турске ок уп ац и је. Н и је  и ск љ учен о, да je  он  
зам ен н о првобитни цнклус слика п зб о г  тога je  од велика интереса за  
проучапаљ е и к о п о гр а ф и је  ове теме. Н а А тосу Те се наћи сачуване илу- 
страције црквенога календара, као на пр. у  Л аври  св. А танасија (1512. 
го д .)1 и у К утл ум уси у  (1540 год.).'2 Ове и лустр ац и је м огу подесно п осл уж и ти  
за у п о р ед н е  студије иконограсјзије овога врло интер есантнога мотива.
. . . __________________  г  *  . Влад. Р. Пептовић

1 G. Millet, Monuments de l’Athos 1, табла 140, 141, 142, 143, 145, 146-7.,
2 Ibidem  табла 161, 165, 186,
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Сл. 1
1, 24 и 25 сецтембар

Сл. 2
5, 22 и 23 септембаю
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Ол. 3
6 септембар; 1 октобар
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Сл. 5
7 и 12 септембар

Сл. 6
11 и 5 септембар
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С л. 7
14 септембар Сл. 8

17 септембар
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Сл. 9
20 септембар Сл. 10

21 сематсмбар


