
Antropologija 18, sv. 3 (2018)

Originalni naučni rad 
UDK: 27–36(497.11)
 271.2–526.62:7.04 Grigorije, sveti

Aнђела Гавриловић
Одељење за историју уметности,

Филозофски факултет, Универзитет у Београду

КУЛТ И ИКОНОГРАФИЈА 
СВЕТОГ ГРИГОРИЈА НИСКОГ 
КОД СРБА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ*

Апстракт: У овом раду се на основу хагиографских и иконографских извора 
истражује култ светог Григорија Ниског у средњовековној Србији (1168–1459). 
Установљено је да је име светог Григорија константно присутно у различитим 
хагиографским изворима: у очуваним месецословима за јануар, у пуним месе-
цословима, пролозима и другим саставима. Житија светог Григорија из разма-
траних пролога су доста опширна и заузимају пола странице, читаву страницу, 
па и више простора. Они посебно наглашавају чињеницу да је свети Григорије 
био велики ревносник православне вере, бранилац од јереси и учесник Другог 
васељенског сабора у Цариграду 381. године. Последња реченица житија углав-
ном описује физички изглед светог Григорија.
Када је реч о портретима светог Григорија, они се јављају на фрескама у вели-
ком броју српских средњовековних цркава. Разликују се два иконографска типа 
портрета овог епископа: први, доминантни, који га приказује као човека зрелих 
година и који показује велику сличност у изгледу са његовим братом Василијем 
Великим и други, који га приказује као седог старца беле косе и браде која му 
пада до груди. У овом раду се такође разматрају и свици које свети Григорије 
држи у рукама.

Кључне речи: свети Григорије Ниски, култ, иконографија, средњовековна Србија, 
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* Овај рад настао је као резултат истраживања на пројекту Српска средњовековна 
уметност и њен европски контекст (ев. бр. 177036), који финансијски подржава 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС. Користим ову прилику да 
се захвалим најлепше проф. др Миодрагу Марковићу на уступљеним фотографијама. 
Краћа верзија овог рада прочитана је на XIII међународној конференцији посвећеној 
светом Григорију Ниском (XIII International Colloquium of Gregory of Nyssa), одржаној 
у Риму, септембра 2014. године.



74 | Antropologija 18, sv. 3 (2018)

1. Увод и историографија

Свети Григорије Ниски, млађи брат Василија Великог, један од троји-
це кападокијских отаца, родио се у Понту, по свој прилици у граду Нео-
цезареји, између 335. и 340. године, као једно од деветоро деце (Филарет 
1859, 191–197; Kazhdan, Alexander и др. 1991, 881–882; Mateo-Seco, Maspero 
2010, 103). Као што је добро познато, он је био епископ у Малој Азији и 
велики учитељ цркве. У овом раду се обрађује развој култа овог еминент-
ног црквеног оца у средњовековној Србији за време независне српске др-
жаве до њеног пада под турску власт (1168–1459).

У националној историографији српске средњовековне уметности рас-
те интересовање за проучавање култова појединачних светитеља, та тен-
денција се наставља, а интересовање за дата истраживања је у сталном 
порасту (в. нпр. Габелић 2006, 527–559; Марковић 2007, 35–50; Марковић 
2010, 283–296; Војводић 2012, 145–67; Starodubcev 2012, 176–187; Павловић 
2012, 213–241; Стародубцев 2013, 37–53; Стародубцев 2015, 25–46; Габелић 
2016, 511–522; Стародубцев 2017, 275–288). У стручној литератури култ 
светог Григорија Ниског у српским земљама није до сада представљао 
предмет истраживања. Ако се овоме дода чињеница да су портрети све-
тог Григорија Ниског у српском средњовековном сликарству релативно 
бројни, јасно је да се указује потреба за постојањем једног научног рада 
у којем би систематски био анализиран култ овог светитеља у српским 
земљама од времена Стефана Немање (1166–1196) до времена пада Српс-
ке деспотовине 1459. године у целини. Овде ће стога бити најпре разма-
трани подаци везани за светог Григорија Ниског присутни у хагиограф-
ским изворима, посебно подаци из кратких, пролошких житија. У другом 
делу рада циљ је да се издвоје и размотре основни иконографски типови 
у приказивању светитеља, да се истакну њихове типичне карактеристике, 
да се укаже на место илустровања светитеља у иконографском програ-
му храмова, и да се размотре молитве исписане на свицима које светитељ 
држи у рукама.

2. Хагиографски извори

2.1. Датум прослављања

Судећи према очуваним хагиографским изворима свети Григорије 
Ниски је био поштован у српској средини као светитељ. Већ у Миросла-
вљевом јеванђељу (трећа четвртина XIV века), на крају рукописа након 
јеванђеоских чтенија, у месецослову, 10. јануар је одређен за прослављање 
„светог оца Григорија” односно ����� ���� �	
��	�� (Топаловић и др. 1998, fol. 
166v; Топаловић и др. 2002, сл. 5), чије име је наведено, како се може виде-
ти на основу натписа без уобичајеног топонимског епитета „Ниски”, што 
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није случај са наводима у другим изворима. У месецослову који следи на-
кон типика архиепископа Никодима (1317–1324), за помен �������� ������ 
������� �	
��	
� ��
�������� �
�
������ предвиђен је 10. јануар (Трифуновић 
2007, fol. 82v). Како се на основу цитата може видети, овде је титула епис-
копа додата његовом имену, па је он овде означен као „отац наш, Григорије 
епископ Нисе” (Трифуновић 2007, fol. 82v). Горе наведени датум одговара и 
дану прослављања светог Григорија Ниског у Синаксару Цариградске црк-
ве одакле је датум прослављања и преузет (Архиепископ Сергеий 1997, 18; 
Delehaye 1902, 381–383; Столић 1988, 254). У складу са тиме, Дионисије из 
Фурне, састављач знаменитог сликарског приручника (1730–1734) означио 
је 10. јануар као дан прослављања овог уваженог епископа (Hetherington 
1974, 54). Тај датум је одређен чињеницом да је свети Григорије Ниски 
умро 10. јануара, о чему обавештавају пролошка житија светог Григорија 
из мецеслова и стиховних пролога (в. доле).

2.2. Пролози и јеванђеља

Неколико стиховних пролога доноси податке о животу светог Григо-
рија из Нисе, а поједини од њих помињу и дан његове смрти (нпр. руко-
писи: Дечани 55, fol. 13v; Дечани 54, fol. 101r). Ова житија обично оба-
вештавају да је епископско седиште светог Григорија било у граду Ниси, 
што је случај са два горе наведена пролога (Дечани 55, fol. 13v; Дечани 
54, fol. 101r). У истим изворима он је означен као брат Василија Великог, 
који је поседовао врлине и дела која су га учинила познатим: био је ве-
лики ревнитељ православне вере, свет у својим речима, што је и разлог 
због којег је постао учитељ цркве (Дечани 55, fol. 13v; Дечани 54, fol. 101r). 
Ови пролози обавештавају да је свети Григорије учествовао на Другом ва-
сељенском сабору у Цариграду 381. године, да се борио против јереси и да 
је доживео дубоку старост (Дечани 55, fol. 13v; Дечани 54, fol. 101r–101v). 
Из ових пролога се такође сазнаје да је свети Григорије поседовао свако 
знање, „да је физички у свему био налик свом брату, изузев у погледу ње-
гове проседе косе и браде, која је благо одељена и нижег раста” (Дечани 
55, fol. 13v; Дечани 54, fol. 101v). И други српски пролози такође доносе 
исте податке (Пећ 57, fol. 14v; Дечани 58, fol. 15r).

Рукопис Четворојеванђеља с краја XIII и почетка XIV века доноси 
податак о томе да је на дан светог Григорија Ниског читано 23. глава је-
ванђеља по Матеју (Дечани 1, fol. 236v-237r).

3. Фреске

Поред хагиографских извора, очувани портрети светог Григорија на 
фрескама такође сведоче о томе да је био врло популаран и поштован 
светитељ међу Србима. Када је реч о зидном сликарству, портрети светог 
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Григорија Ниског су очувани у бројним црквама.1 Портрет овог кападо-
кијског епископа увек је обележен натписом, који по правилу садржи и 
његов топонимски епитет, означавајући га као „Григорије Ниски”. Само 
у два споменика портрет светог Григорија није праћен натписом – у Со-
поћанима (око 1265) и Рамаћи (почетак XV века).

Први очувани портрет светог Григорија из Нисе у српској уметнос-
ти налази се у цркви Успења Богородице у Студеници (1208–1209, ил. 1), 
задужбини великог жупана Стефана Немање (1168–1195), оснивача ди-
настије Немањића (1168–1371). Он је ту приказан под надзором његовог 
сина, касније монаха Саве, оснивача самосталне српске цркве. Портрет 
светог Григорија затим поново срећемо за време владавине краља Уро-
ша I (1243–1276), краља Драгутина (1276–1282) и потом за време влада-
вине краља Милутина (1282–1321). Судећи на основу високе учесталости 
портрета у црквама краља Милутина, ово је било време када је култ све-
тог Григорија цветао. Његов лик је приказан у свим значајним Милути-
новим црквама, изузев у цркви Богородице Љевишке. Потом, очуваних 
портрета светог Григорија Ниског има у задужбинама Стефана Дечан-
ског (1322–1331). Свети Григорије из Нисе је у континуитету био сликан 
за време владавине Стефана Душана (1331–1355), не само у задужбинама 
владара, већ и у властеоским задужбинама. За време владавине последњег 
владара династије Немањића, цара Уроша (1355–1371), његов лик се нала-
зи у неколико споменика. Он је такође сликан и у црквама које су поди-
гли Мрњавчевићи (1371–1395). Лик светог Григорија Ниског очуван је и 
у најраскошнијој задужбини деспота Стефана Лазаревића – цркви Свете 
Тројице у Ресави (око 1418), која сведочи о томе да је култ светог Григо-
рија био поштован и за време династије Лазаревића (1371–1427). Да ли је 
лик светог Григорија био присутан у извесној задужбини Бранковића или 
споменику тог времена (1427–1459), не можемо са сигурношћу знати.

3.3 Репрезентативни портрети и иконографски типови

Постоји неколико портрета светог Григорија Ниског у српском 
средњовековном сликарству којима треба посветити посебну пажњу. 
Први портрет о којем ћемо овом приликом говорити налази се у цркви 
Успења Богородице у Студеници (ил. 1; Бабић и др. 1986, 65). Овај портрет 
светог Григорија ћемо посебно размотрити из неколико разлога: најпре, 
јер је у питању први очувани портрет светог Григорија Ниског у српској 
средњовековној уметности; затим, зато што је свети Григорије ту прика-

1 На основу нама доступног материјала, можемо рећи да су осим у споменицима по-
менутим у овом раду, портрети светог Григорија Ниског очувани у Латинској цркви 
у Прокупљу (око 1340; према фотографији проф. др Миодрага Марковића), у цркви 
Богородице Болничке у Охриду (око 1368; Грозданов 1980, 169), у Богородичи-
ној цркви у Малом граду на Преспи (1368–1369; Ђорђевић 1994, 178) и Андреашу 
(1388/1389; Prolović 1997, 94, 104, 105, Abb. 30). 
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зан у друштву својих имењака – светог Григорија Назијанског и светог 
Григорија Чудотворца. Њима је у олтару Студенице дат посебан простор 
као уваженим малоазијским епископима и знаменитим црквеним писци-
ма и теолозима. Овај обичај сликања неколико светитеља истог имена 
Григорије, био је присутан у византијском монументалном сликарству 
одакле је пренет у Србију. И треће, иконографски тип светог Григорија из 
Нисе, присутан у Студеници је био највише коришћен иконографски тип 
у приказивању овог светитеља у српској средњовековној уметности. Уз 
то, лик светог Григорија у Студеници је и врло добро очуван. Као главни 
надзорник сликара и творац иконографског програма у Студеници, све-
ти Сава Српски је свакако био заслужан за избор фигура у олтару, што 
је од посебне важности, будући да сликарство ове Немањине задужбине 
представља „први српски програм” и „почетак српске ликовне духовнос-
ти” (Ђорђевић 2008, 211, 214). Свети Григорије је у Студеници приказан 
у фронталном ставу у пуној фигури, како десном руком чини гест бла-
гослова, држећи затворено јеванђеље са раскошно опточеним корицама. 
Одевен је у фелон са белим омофором и приказан као проћелав старац 
дубоких залистака, са тамносмеђом косом и зашиљеном брадом средње 
дужине, делимично на начин на који Дионисије из Фурне, састављач зна-
мените ерминије, саветује да лик светог Григорија Ниског треба да се сли-
ка (Hetherington 1974, 54).

Оно што је врло необично јесте да Григорије није приказан као стар чо-
век, како су ерминије налагале, већ као човек зрелих година (Hetherington 
1974, 54).

Следећи очувани портрет светог Григорија из Нисе налази се у цркви 
Свете Тројице у Сопоћанима (око 1265; ил. 2, 3). Особито помињемо овај 
његов портрет, будући да он у ранијој литератури није био идентифико-
ван (за ранија истраживања овог портрета в. Радовановић 1988, 35, 39). 
Уверени смо да ова фигура четвртог епископа у јужној процесији Службе 
отаца представља светог Григорија Ниског, због тога што иконографија 
овог епископа сасвим одговара уобичајеној иконографији светог Григо-
рија Ниског у српској средњовековној уметности: он је овде приказан као 
човек зрелих година проседе косе и проседе зашиљене браде (Ђурић 1991, 
сл. 39; Kazhdan и др. 1991, 882).

Овом приликом размотрићемо и портрет светог Григорија Ниског из 
цркве Успења Богородице у Матеичу (1348–1352, ил. 4; Димитрова 2002, 
88, Т. XIV) и цркве Светог Јована Богослова у Земену због њихове једин-
ствене и необичне иконографије (око 1360; Мавродинова 1980, 189, сл. 
11; Смядовски 1998, сл. 21). Овај иконографски тип портрета светог Гри-
горија се разликује од свих портрета светог Григорија Ниског у српском 
средњовековном живопису, а можда и шире у византијској уметности. 
Нигде друге у српској уметности свети Григорије није приказан на такав 
начин осим у Матеичу и Земену: као стар човек, седе беле косе и браде.
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Осим тога, овде истичемо и у српској уметности јединствен и до да-
нас необјављен, портрет светог Григорија Ниског у цркви Светог Петра 
на Преспанском језеру (1360), будући да је он ту приказан као човек риђе 
косе (према фотографији проф. др Миодрага Марковића).

3.2. Литерарни извори уметникове инспирације

Посматрајући четири наведена портрета светог Григорија Ниског 
уочавају се велике разлике између портрета светог Григорија у Студе-
ници (ил. 1) и Сопоћанима (ил. 2, 3) са једне, и Матеичу и Земену на 
другој страни. Тако је учињено стога што су сликари, приказујући све-
тог Григорија, користили различите текстуалне предлошке или су их чак 
комбиновали: уметници који су радили у Студеници и Сопоћанима су 
првенствено пратили текст житија светог Григорија Ниског где се каже 
да је он „физички био налик свом брату у свему”, осим у погледу „про-
седе и благо раздељене браде” (в. нпр. Дечани 55, fol. 13v; Дечани 54, 
fol. 101v).” И заиста, у Студеници и Сопоћанима, изглед светог Григорија 
Ниског сасвим наликује светом Василију Великом, изузев у поменутим 
детаљима. Лик светог Григорија из дечанског католикона (1338–1340), 
нпр. такође припада очуваним репрезентативним портретима овог типа 
(ил. 5), где је његова физичка сличност са братом очигледна (ил. 6). Де-
таљ Григоријеве зашиљене браде у Студеници (ил. 1) и Сопоћанима 
(ил. 2, 3) указује да су уметници били упознати са саветима сликарских 
приручника, комбинујући ова два извора (в. даље). Напротив, уметни-
ци који су радили у Матеичу и Земену морали су користити сликарски 
приручник или извесни модел изведен према упутствима приручника, 
првенствено се руководећи препоруком да светитељ треба да се слика 
као старац (Hetherington 1974, 54).

3.3. Начин приказивања

Свети Григорије Ниски могао је бити приказиван фронтално, у пуној 
фигури као нпр. у Студеници или у Земену (Бабић и др. 1986, 65; Сми-
адевски 1988, сл. 21), затим у пуној фигури у полупрофилу у погнутом 
ставу као нпр. у олтару у Старом Нагоричину (1317–1318; Тодић 1993, 83), 
Светом Никити код Скопља (1322–1324; Марковић 2015, 103, 125, сл. 6) 
или у Дечанима и Псачи (1338/1339–1340; 1365–1371; Тодић, Чанак Медић 
2005, сл. 428). Такође је сликан и фронтално у попрсју, као нпр. у Куче-
вишту (до 1331), Горњем Козјаку (око 1340) или Зауму (1361; према фо-
тографијама Ивана Ђорђевића).
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3.4. Место приказивања у сликаном програму цркве

У српском монументалном сликарству, свети Григорије Ниски је 
представљан искључиво у простору светилишта, са једним изузетком – 
у сликаном календару у Старом Нагоричину (Тодић 1993, 83). Он је по 
правилу сликан у зони стојећих фигура у саставу сцене Службе отаца у 
централном простору олтара. Каткад је сликан и у другој зони средишњег 
дела олтара (нпр. Кучевиште). Такође је приказиван у бочним деловима 
олтара – у протезису, као нпр. у Студеници, Хиландару и Светом Ники-
ти код Скопља (Бабић 1986, 65; Hostetter 1998, CD–ROM; Марковић 2015, 
103, 125, сл. 6) или у пролазима који повезују олтар и протезис, као у Зе-
мену (Мавродинова 1980, 189, сл. 11; Смиадевски 1988, сл. 21), а приказ-
иван је и у ђаконикону, нпр. Марковог манастира (Грозданов 1980, сл. 4).

Будући присутан у простору светилишта у сцени Службе отаца, све-
ти Григорије Ниски је увек сликан као архијереј, у стихару са рекама, у 
полиставриону и омофору са епитрахиљем и са надбедреником (ил. 1, 2; 
о овим одеждама и њиховом значењу в. Мирковић 1918, 121–135; Thierry 
1966, 308–315; Walter 1982, 7–34; Gerstel 1999, 25–29). На појединим фрес-
кама је приказан са златним епитрахиљем, нпр. у Грачаници (1318–1321), 
Хиландару, Дечанима и у Ресави.

Свети Григорије Ниски по правилу у рукама држи отворени свитак 
са исписаним литургијским текстом, док у шест споменика држи у рука-
ма затворено јеванђеље чинећи другом руком гест благослова, као што 
је то случај у Студеници, параклису светог Стефана у Жичи (око 1310), 
Кучевишту, Горњем Козјаку, Земену и Зауму (Бабић и др. 1986, 65; Чанак 
Медић и др., 2014, сл. 210 и према фотографијама И. Ђ. Ђорђевића).

3.5. Литургијски текстови на свицима

Свети Григорије Ниски у рукама обично држи отворен свитак са тек-
стом прве молитве верних „Благодаримо Ти, Боже Сила” из литургије све-
тог Јована Златоустог која се изговара након што свештеник распростре 
антиминс и изговори возглас (Јевтић 2009, 426). Ова молитва исписана 
је на свицима светог Григорија Ниског у Старом Нагоричину – Εὐχαρι-
στουμέν σοι Κ(ύρι)ε ὁ Θεός τῶν δυνάμεον (Тодић 1993, 71, сл. 97), Грача-
ници – �������	
�� �� ��
 ��� �
... (Тодић 1988, 81, 141) и Ресави – ��������	
� 
�� �������
 ��!�� ���� �... (Prolović 2017, 188). Свети Григорије Ниски је 
приказиван у одређеним споменицима и како држи текст заамвоне мо-
литве „Господе, ти благосиљаш оне који Тебе благосиљају...” и то у цркви 
Светог Петра у Великом Граду на Преспанском језеру (1360) – ὁ εὐλογ(ῶν) 
τοὺ(ς) εὐλογοῦν(τὰς σε Κύριε...) и у цркви Светог Николе у Рамаћи – �������
 
�����"�� �� ��
 
 ���
#�� �� $����%"�... .

Каткад носи и други текст на свитку, нпр. молитву коју изговара свеш-
теник након Победничке химне на литугрији светог Василија Великог: „Са 
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овим блаженим Силама, Човекољубиви Владико, и ми грешни кличемо: ...” 
(Јевтић 2009, 481). Та молитва је исписана на свитку светог Григорија Нис-
ког у Дечанима – �� �
�
 
 �& ���!���
�
 �
���
 ������ (Поповић 1995, 81, сл. 
5). Такође на свитку у рукама светитељ носи и исписану химну херувимс-
ке песме: „Нико од везаних телесним похотама...”, нпр. у Марковом мана-
стиру –�
���!� '�� �����
�� ���(����
)*�+ �� ��������,�
 ��)��-�.�
 (Грозданов 
1980, 84–85, сл. 4). У другим српским црквама свети Григорије Ниски је био 
сликан са различитим молитвама; у Сопоћанима, Ариљу, Светом Никити 
код Скопља, у Хиландару на Светој Гори Атонској, Матеичу и Псачи. У Со-
поћанима је приказан са текстом молитве Трисвете песме – 
 	�(���� #
 �� 
�	�(	� ���	��%"����#�� (Ђурић 1991, сл. 39; Радовановић 1989, 40), у Ариљу 
са текстом молитве коју свештеник изговара након светог Причешћа „Бла-
годаримо Ти, човекољубиви владико, Добротворе душа наших...” односно 
��������	
��� �� �����
��� /�������%�/� (Војводић 2005, 204, 282/1; Јевтић 
2009, 458), док је заступничка молитва из завршног дела литугрије чита-
на након помињања усопших из диптиха „Помени Господе град овај...” од-
носно �����
 �������
 ����� �� �� �'���!� �	
�����$*'��+ (Јевтић 2009, 444; 
Марковић 2015, 101, 131, 148), присутна на његовом свитку у Светом Ни-
кити код Скопља. Текст молитве Првог антифона „Господе, Боже наш, чија 
је моћ недосежна и слава несхватљива” односно ���
 ��!� ���� ��0!� ��	!�-
�� �����(���-....��� јавља се у светилишту хиландарског католикона (Јевтић 
2009, 412; Hostetter 1998, CD–ROM), молитва епиклезе из литургије светог 
Василија Великог у цркви Успења Богородице у Матеичу „Стога, Пресве-
ти Владико, и ми, грешне и недостојне слуге Твоје...” односно -�.��-0. 	��
 
-����
�� �	���&
 
 �& �	����
. (Јевтић 2009, 483; Димитрова 2002, 88), а мо-
литва Предложења „Боже, Боже наш, Који си послао Небески Хлеб...” од-
носно ��!� ��� ���� 
!� ����& )���� 
 �
"$ ������ �-�	.�� јавља се у Псачи 
(Јевтић 2009, 406; према фотографији Ивана Ђорђевића). Изузев натписа у 
Старом Нагоричину и у Светом Петру на Преспи, који су изведени на гр-
чком језику, сви други наведени натписи су изведени српском редакцијом 
старословенског језика. Занимљиво је приметити да је молитва која се чита 
после „Оче наша” на литургији – „Благодаримо Ти, невидљиви Царе...” од-
носно �������	
��� �� ��	% ���
�
�&#, препоручена за текст на свитку светог 
Григорија Ниског у ерминији Дионисија из Фурне, присутна само у једном 
споменику, Краљевој цркви у Студеници, задужнини краља Милутина (Ба-
бић 1987, 127, 132, 232/V 237, сл. 82, 149; Јевтић 2009, 448).

4. Главни закључци

Сумирајући наша запажања, указаћемо на најважније закључке. Први 
очувани помен имена светог Григорија Ниског у писаним изворима јавља 
се у Мирослављевом јеванђељу, а њему је хронолошки близак и најранији 
очувани портрет ниског епископа из Богородичине цркве у Студеници. 
Када је о хагиографској грађи реч, помен светог Григорија је у њој без 
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изузетка предвиђен за 10. јануар. Разматрање српских средњовековних 
фресака са ликом светог Григорија Ниског открива да су се сликари у из-
вођењу два горепоменута иконографска типа овог светитеља директно ос-
лањали на различите текстуалне предлошке. При извођењу првог, доми-
нантог иконографског типа светитеља сликар се првенствено и директно 
ослањао на текст житија светог Григорија Ниског. Стога је свети Григорије 
приказан налик свом брату, тј. „наликујући свом брату у сваком погледу”, 
изузев у погледу „проседе косе и браде, благо раздељене и ниског раста” 
(Дечани 55, fol. 13v; Дечани 54, fol. 101r). Напротив, други иконографски 
тип портрета светог Григорија Ниског, присутан у два споменика (Матеич 
и Земен), открива да су се уметници који су их изводили, ослањали на 
упутства сликарских приручника или на неки други узор који се ослањао 
на њихова упутства, првенствено пратећи савет да се свети Григорије сли-
ка као стар човек (Hetherington 1974, 54).

Најзад, на крају, наведеним закључцима можемо додати још једно 
опажање. Наиме, уочили смо да се у сценама Службе отаца цркве слика-
них у периоду до 1459. године свети Григорије из Нисе по правилу слика 
у процесији на чијем је челу његов брат, свети Василије Велики. Фреске 
из манастира у Сопоћанима и Ресаве могу послужити као речити пример 
(ил. 2; Живковић 1984, 15; Prolović 2017, pass.).*

1) Св. Григорије Ниски, црква Успења Богородице, Студеница (1208–1209)

* Порекло илустрација: 1) Миодраг Марковић; 2) BLAGO Fund; 3) BLAGO Fund; 4) 
Димитрова 2002, Т. XIV; 5) BLAGO Fund; 6) BLAGO Fund.
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2) Служба отаца, јужна страна, црква Свете Тројице, Сопоћани, (око 1265)

3) Св. Григорије Ниски, црква Свете Тројице, Сопоћани (око 1265)

4) Св. Григорије Ниски, црква Успења Богородице, Матеич (1348–1352)
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Anđela Gavrilović

Cult of St. Gregory of Nyssa in Medieval Serbia

Abstract: The following paper investigates the cult of St. Gregory of Nyssa in medieval 
Serbia (1168–1459) on the basis of hagiographical and iconographical sources. It re-
veals that the name of St. Gregory of Nyssa is regularly present in different hagiograph-
ical records: in preserved menologions for January, in full menologions, in prologues 
and other writings. The lives of St. Gregory from the analyzed prologues are rather ex-
tensive, spacing taking up half or a whole page, or even more. They especially empha-
size the bishop of Nyssa as a great zealot of Orthodox Faith, its defender against heresy 
and participant of the Second Ecumenical Council held in Constantinople in 381. The 
last sentence of the lives usually describes the physical appearance of St. Gregory.
Regarding St. Gregory’s portraits, they are present on frescoes in a great number of Ser-
bian medieval churches. We distinguish between two main types in the portrayal of this 
bishop: the first one, dominant, representing him as a mature man, with apparent phys-
ical resemblance to his brother St. Basil the Great (Studenica monastery, 1208–1209; 
ill. 1; Sopoćani monastery, c. 1265; ill. 2, 3) and the second one, portraying him as an 
elder with white hair and beard falling over his chest (Mateič monastery, 1348–1353; 
ill. 4; Zemen monastery, c. 1360). The resemblance of two brothers, St. Basil and St. 
Gregory, can be noticed on the portraits in the Dečani monastery (ill. 5, 6). The present 
paper also discusses the liturgical texts written on the scrolls which St. Gregory usually 
holds in his hands.

Key words: Saint Gregory of Nyssa, cult, iconography, medieval Serbia, hagiographical 
sources, frescoes.
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