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САЖЕТАК. У раду се врши идентификовање сцена живописа Велуће, сагледавање
његових особина које га издвајају из групе цркава Моравског стила,
уочава висока ученост и велика наративност уз посвећивање посебне
пажње свим димензијама присуства ансамбла Страшног суда на свим
површинама припрате и издвајају две сликарске тајфе дијаметрално
супротстављених квалитета. На основу свега наведеног, хронологија
живописа Богородичине цркве у Велући помера се у период 1368–1371.
године и атрибуира Наративном сликарском стилу доба Српског цар-
ства.
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Изучавање живоVиса БоCороMичине цркве у Велући коM ТрсFени-
ка оFVочело је касно, оM 1950. C., оM сFране невеликоC Xроја исFра-
живача и Fраје све Mо новијеC MоXа (ПеFковић, 1955, сFр. 45–59;
СFричевић, 1956, сFр. 120–123, 127; РаMојчић, 1966, сFр. 188; Ђурић,
1975, сFр. 95–96; БаXић, 1975, сFр. 68–78; ТоMић, 1989, сFр. 67–75;
РисFић, 1998, сFр. 221–232; ЦвеFковић, 2002, сFр. 52–54). ПоменуFи
ауFори сврсFавали су живоVис и архиFекFуру цркве у Велући у
Моравски сFил. ДоMуше, каMа је у VиFању живоVис исказивали су
резерву FврMњом Mа се сFилски и иконоCрафски изMваја оM живо-
Vиса цркава Моравске школе. Наша исFраживања ишла су у Vрав-
цу VроMуXљивања и Mоказивања FврMњи о изMвајању из ове CруVе
као и VревреMновању хронолоCије изCраMње цркве и насFанка
живоVиса (АнMрејић, 1993; 1996; 2002, сFр. 53–62, 63–92, 93–120;
2012а, сFр. 83–114; 2012X, сFр. 95–128) и као Fаква су увршFена у ре-
леванFну лиFераFуру (СVоменичко наслеђе СрXије, 2007, сFр.
143).

ЖИВОПИС КУПОЛНОГ ПРОСТОРА

У VоFкуVолном и куVолном VросFору расVоређене су сцене Вели-
ких "разника. Ове сцене јасно омеђују VросFор који је, за разлику
оM Mоњих VросFора, осликао врло квалиFеFан сликар. СликарсFво
највиших зона Велуће осFало је неVроучено а Fек је РисFић Vри-
меFио Mа је у VиFању квалиFеFно сликарсFво и Mа је реч о мајсFо-
ру који је Xио Xољи оM оних који су сликали Mоње зоне и VриVраFу
(РисFић, 1988, сFр. 228, наV. 13). Осим FоCа, овај сликар је на расVо-
лаCању имао XоCаFију и квалиFеFнију VалеFу Xоја. Имајући у ви-
Mу Mа је Vосле завршеFка CраMње Велуће на реM Mошло и сликање
највиших зона, Fо значи Mа је Vрво Xио анCажован овај сликар са
својом Fајфом. ПошFо се у Mоњим зонама наоса и VриVраFи не
уочава више VрисусFво овоC квалиFеFноC сликара, чини се Mа је
кFиFор Vрекинуо њеCов анCажман. Овај VрекиM је моCао VоFраја-
Fи VошFо је Mошло Mо анCажовања сликарске Fајфе која је Xила
мноCо слаXија а и VалеFа Xоја које су корисFили Xила је скромна и
слаXоC квалиFеFа.

У калоFи лука исFочноC FрансеVFа виMљиви су осFаци сцене
која се може VреVознаFи као Вазнесење. У јужном луку су наслика-
на Mва Vророка и у калоFи лука арханCел у меMаљону. ЈеMан оM
Vророка Mржи роC Fако Mа се може VреVознаFи као Св. "ророк Са-
муило. ЖивоVис заVаMноC лука CоFово је унишFен Fако Mа се не
може са сиCурношћу рећи која је овMе сцена VосFављена. Најверо-
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ваFније Mа је овMе Xило VосFављено Васкрсење. У северном луку су
Mва Vророка који се не моCу иMенFификоваFи а у калоFи лука ар-
ханCел у меMаљону.

На исFочном VоFкуVолном VросFору су релаFивно MоXро очу-
ване Бла�овес и. У среMини су насликани БоCороMица и арханCел
Гаврило који јој оXјављује весF Mа ће роMиFи ХрисFа БоCочовека и
СVасиFеља свеFа. На јужном VоFкуVолном VросFору је, најверо-
ваFније, сцена Рођење Хрис ово, Mанас CоFово унишFена. ПеFковић
је на ошFећеном живоVису иMенFификовао БоCороMицу, a Mесно
оM Јосифа је виMео VасFира и овце (ПеFковић, 1955, сFр. 57).

Према ПеFковићу „на северној сFрани скоро сасвим ишчилео
Vразник ПреVоловљења”, заVраво је насликан на заVаMном VоF-
куVолном Mелу (сFр. 58). ХрисFос се Vриказује у зрелим CоMинама
како сеMи на Fрону а крај њеCа су на Vолукружној ексеMри са на-
слоном учени Јевреји (БаXић, 1977, сFр. 23–27).

Прео�ражење је насликано на заVаMној сFрани VоFкуVолноC
VросFора (ПеFковић, 1955, сFр. 58). ХрисFос сFоји у Xелој оMећи на
сFени у манMорли VуноC круCа. С њеCове леве сFране сFоји
Св. Илија а с Mесне Мојсије. МанMорла у оXлику круCа око Пре-
оXраженоC ХрисFа у Велући има VанMане у цркви ПеривлеVFи у
МисFри, северној Vевници Св. аVосFола у Пећи и БоCороMичиној
цркви у НауVари – „исFовремен или нешFо сFарији оM фресака у
Велућу” (РисFић, 1988, сFр. 230).

У VанMанFифима су насликани јеванђелисFи. Слике су Mелом
унишFене као и сиCнаFуре. У уском Vољу изнаM БлаCовесFи је
VреMсFава Неруко ворени о�раз Хрис ов, у Vољу изнаM Пре"оло-
вљења је VреMсFава цркве на сFени, изнаM ХрисFовоC рођења је ку-
ла CраMа, а изнаM Прео�ражења је слика унишFена али се VреFVо-
сFавља Mа је Fу Xио ХрисFов лик на керамиMи. Све и у�рус – Ман�и-
лион и керамиMа имају усFаљено месFо у VоFкуVолном VросFору,
у Vољу између ликова чеFворице јеванђелисFа на VанMанFифима
и увек насVрам јеMно MруCом, на исFочној и заVаMној сFрани. 

ЖивоVис калоFе куXеFа је унишFен, а у FамXуру је насликано
осам сFарозавеFних Vророка. И фреске у Cорњем Mелу FамXура су
несFале Fако Mа су Cлаве свих Vророка унишFене. У калоFи је, не-
ма сумње, Xио насликан Хрис ос Пан окра ор.

ЖИВОПИС НАОСА И ОЛТАРСКОГ ПРОСТОРА

У Vрвој зони, на северном Mелу заVаMноC зиMа наоса, насликана је
кFиFорска слика. Крај враFа наоса насликан је власFелин MуCе,
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коврџаве косе и Mуже, разMељене XраMе. Носи црвену, сFрукирану
хаљину, украшену ромXичним злаFовезом, MуCих и уских рукава
са VериXрахионима. Рукави су украшени VуцаMима2 као и коM
чланова VороMице у VриVраFи. УнуFар ромXова су сFилизовани
кринови. У Mесној руци Mржи, ослоњен о раме, MуCи скиVFар у
форми крсFа с Mве Vречке. Левом руком VриMржава крај Fраке
Vојаса, Vрема Д. ТоMоровићу, или свиFак, Vрема ПеFковићу. Голо-
Cлав је, са нимXом, али Xез венца. Лице је, као и чиFава фиCура,
ошFећено а очи VоFVуно унишFене. СвојеMоXно је ПеFковић VреF-
VосFавио Mа је у VиFању MесVоF (ПеFковић, 1955, сFр. 52). До њеCа
је, Vо свему суMећи, њеCова суVруCа која у Mесној руци, између
њих, Mржи макеFу цркве. Леву је руку, усмерену ка суVруCу, уз-
MиCла у висини CруMи. Глава јој је унишFена али је VримеFан вео-
ма MуC, Xео вео, који јој оM Cлаве VаMа низ рамена и леђа Mо сFоVа-
ла. ОXучена је у MуCу црвену хаљину украшену злаFовеженим
ромXичним фризовима са сFилизованим криновима и роFирају-
ћим круCовима. Њена хаљина је исFовеFна као она суVруCе CосVо-
Mина КонсFанFина у VриVраFи.

На јужном Mелу заVаMноC зиMа наоса насликан је сизерен кFи-
Fора са својом суVруCом. За њеCа је ПеFковић VреFVосFавио Mа је
акFуелни влаMар (исFо, сFр. 53). ИсFиче се масивном Cлавом. Го-
лоCлав, са жуFим нимXом, Vроћелав али MуCе косе, с нешFо кра-
ћом и разMељеном XраMом. На челу и коси се Vримећују FраCови
венца, највероваFније MесVоFскоC, са Fри Vлочице. ОXучен је у цр-
вено-VурVурну, сFрукирану хаљину, у Cорњем Mелу XоCаFо укра-
шеном цвеFним орнаменFом оM Xелих Xисера. Рукави су уски и
Xез MуCмаMи. У левој руци, Vреко које је VреXачен крај Vојаса оM
FексFила, украшеноC злаFовезом и MраCим камењем, а VосFавље-
ноC зелено, Mржи црвени FуXус са свиFком, а у Mесној, у висини
CруMи, краFак Mвокраки крсF. ОXувен је у црвене циVеле. Десно оM
сизерена VосFојао је сеMмореMни FексF CMе је ПеFковић реCисFро-
вао њеCово име које није моCао чиFаFи (ИсFо). Али, ПеFковић је
извео закључак Mа је овMе можMа реч о MесVоFу Иванишу (ПеFко-
вић, 1955, сFр. 54). М. Ћоровић-ЉуXинковић Vронашла је исVоM
овоC VорFреFа CроXницу са скелеFом (ЉуXинковић, 1973, сFр. 122–
123). СуVруCа сизерена кFиFора нешFо је нижа оM њеCа. ОXе руке
узMиCла је ка суVруCу, а В. ПеFковић је смаFрао Mа она Fо чини
Vрема FимVанону изнаM улаза у наос, CMе се налазе „Св. Килик и

2 Бројна су и лоVFасFа MуCмаM оM FанкоC среXрноC лима са VозлаFом. У срVској
FерминолоCији има назив Vуце (Бикић, В. 2010, сFр. 113–114).
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ЈулиFа” (ПеFковић, 1955, сFр. 53). ОXучена је у MуCу VурVурну
хаљину украшену злаFовеженим коласFим азMијама са MвоCла-
вим орловима, змајевима и VFицама а на Cлави јој је Xео вео који
се сVушFа Vреко рамена све Mо ивице хаљине. Између суVружни-
ка је VосFојао и FрореMни FексF.

У FимVанону изнаM улаза у наос насликане су MоVојасно Mве
врло млаMе свеFе личносFи Xез сиCнаFуре и за које је VреFVосFа-
вљено Mа су Св. Кирик и ЈулиFа и Mа су они VаFрони цркве (ИсFо,
сFр. 52). ИсVоM њих је Vоље са MвосFруком XорMуром, широком
црвеном и уском Xелом, у коме се налази VеF кришкасFих, црве-
но-зелених, роFирајућих Mискова. ИсFовеFан фриз Mискова на-
сликан је и на унуFрашњем луку изнаM јужних враFа у VриVраFи.
У VиFању је врсFа Vовезаних роFирајућих Mискова који немају Mе-
кораFивну улоCу већ симXолички оXележавају Xожанско Vрисус-
Fво (Schwartz, 1977, сFр. 29). Дискови се VосFављају на консFрук-
Fивно осеFљивим Mеловима или изнаM улаза са аVоFроVејном
функцијом (РаMојчић, сFр. 1963, 16, 61). На Vовршинама крај враFа
улаза у наос су крсFови са криVFоCрамима: IC XC ФФ ХП (Исус
ХрисFос Ника Фос Фос ХрисFу Поклањају).

ДосаMашњи исFраживачи Велуће VрећуFно су се слаCали са
ПеFковићевом иMенFификацијом ликова у FимVанону улаза у
наос. МеђуFим, оMXачена је VреFVосFавка Mа су они VаFрони цр-
кве али није оXјашњено зашFо су они овMе насликани. ПреFVосFа-
вили смо Mа су овMе насликани XраF и сесFра, хришћански свеци
који, на месFу CMе се налазе, између сизерена и кFиFора, алуMи-
рају на неке њихове личне и верске узоре (АнMрејић, 2002, сFр.
71). ПосFоји и FврMња Mа су Fу насликана Mва мученика (ТоMић,
1998, сFр, 70, наV. 19). Ако су Vак овMе MоисFа Св. Килик и ЈулиFа
онMа се својом живоFном фаXулом моCу MовесFи у везу са кFиFо-
рима у наосу и млаMо Vреминулим Оливером који је насликан
крај улаза у VриVраFу.

Рас"еће Хрис ово је среMишња слика у MруCој зони заVаMноC зи-
Mа изнаM FимVанона наM враFима наоса. Сликање РасVећа на за-
VаMном зиMу наоса је каракFерисFика живоVиса цркава Vре MоXа
Моравске СрXије. Слика је јако ошFећена и исVрана Fако Mа се ја-
сније виMи само крсF на ГолCоFи. Лево и Mесно су слике Fолико
унишFене Mа се не расVознају. У Fрећој зони, изнаM РасVећа је мо-
нуменFална комVозиција Ус"ење Бо�оро�ице. И ова слика је ошFе-
ћена. ЈеMино се разазнају оMар са Fелом БоCороMице и Fри нимXа
аVосFола са леве сFране.
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У Vрвој зони, на јужном зиMу заVаMноC FрансеVFа, насликан је
свеFи раFник Xез сачуване сиCнаFуре. МлаMолик, краFке косе и
XраMе, Mесну руку је узMиCао са краFким крсFом са Fри Vречке, а у
левој Mржи Fанки мач са канијом. В. ПеFковић је овоC свеFоC раF-
ника VреVознао као Св. ТеоMора Тирона (ПеFковић, 1955, сFр. 53)
иако овакав орнаF не оMCовара уоXичајеном изCлеMу овоC свеFи-
Fеља. На заVаMној сFрани јуCозаVаMноC VиласFра насликан је Св.
Јевс а ије. На северној, широј сFрани јуCозаVаMноC VиласFра је
фиCура Св. архан�ела Михајла. МлаM, CрCураве косе Mо рамена, с ле-
лујавом Fраком. У Mесној руци Mржи усVрављен Fанки мач, леву
је сVусFио на канију мача, а уз Fело сVушFена су црвена крила.
Михајло левом руком VриMржава канију мача али се он оXично
слика како у овој руци Mржи свиFак са FексFом: „Ја сам Xорац
Божји и носим мач, и оне који са сFрахом овуMа улазе, ја их чу-
вам, Xраним, за њих се Xорим и ја их шFиFим. А оне који улазе са
нечисFим срцем, ја немилосрMно уMарам мачем.”

Св. Тео�ор С ра ила  насликан је на исFочној сFрани јуCоза-
VаMноC VиласFра с краFком, CрCуравом косом и XраMом. Десном
руком Mржи усVравно Fанко коVље, а левом мач у канији. Преко
леђа има VреXачен црвен VлашF који је на левој сFрани увезан у
чвор, VознаF као Херкулов. О лево раме има окачен шFиF.

СлеMе у јужној Vевници Св. Симеон Немања, Св. Сава, Св. С ефан
Првомученик и Св. Бо�оро�ица Елеуса (МFи Бжиа). Иза њих је свеFло-
Vлаво неXо VосуFо Xело сFилизованим звезMама а исVоM њих зе-
лено Vоље земље. Симеон Немања има MуCу сеMу XраMу и Xркове.
До њеCа је Св. Сава, краFке косе, с Fонзуром3 на Fемену Cлаве,4 ши-
роке разMељене XраMе. Очи и чело су му унишFени. На сеXи има
Vлаву хаљину и еVискоVски сакос с црним крсFовима сVоља и
црвеним крсFовима на VосFави. У левој руци Mржи XоCаFо укра-
шено јеванђеље, а Mесном XлаCосиља. До Св. Саве је Св. С ефан
Првомученик. ГолоXраM и краFке косе, на Fемену има Fонзуру, ли-
це и очи су му јако ошFећени. У левој руци Mржи свиFак, а Mесном

3 ПеFковић је наVравио VревиM у вези с Fонзуром на Cлави Св. Саве оVисујући
је као неку каVу оивичену VанFљиком (ПеFковић, 1955, сFр. 55).

4 У вези с Fонзуром у среMњем веку VосFоји VоCрешно мишљење Mа је она знак
VриVаMносFи каFоличком свешFенсFву. МеђуFим, на срVским фрескама са-
чуван је велики Xрој ликова вишеC и нижеC свешFенсFва са Fонзуром. У Ду-
шановом закону се VосFриC Vомиње у Fри члана (17, 18, 196). С. РаMојичић је
Mоказао Mа је Fонзура Xила уоXичајена коM Vравославних свешFеника али су
неMоумице насFале зXоC FоCа шFо у Vравославној цркви њен оXлик није у
FексFовима Fачно оVисан (РаMојичић, 1975, сFр, 19–31).
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XлаCосиља БоCороMицу са ХрисFом MеFеFом Mо њеCа. БоCороMица
сеMи на Mрвеном VресFолу с високим наслоном. На крилима Mр-
жи малоC ХрисFа левом руком око Vаса, а Mесном за лево сFоVало,
шFо VреMсFавља изузеFак. ХрисFос Mржи свиFак у левој руци а Mе-
сном XлаCосиља Vрема Св. ПанFелејмону на заVаMној сFрани јуCо-
исFочноC VиласFра.

Сликара комVозиције Немањића с БоCороMицом и ХрисFом у
јужној конхи Vо квалиFеFу FреXа изMвојиFи оM осFалоC сликар-
сFва наоса и VриVраFе Велуће. УVоFреXа свеFлоVлаве, свеFлозе-
ленe и свеFлољуXичасFе у лирском сFилу као и квалиFеFнији цр-
Fеж и склаMнo решење волумена лица, овMе је врло уочљива и Mо-
сFиже завиMне висине у изразу. ДирекFне аналоCије Немањић-
ком VроCраму у конхи наоса Велуће налазимо у северним аVси-
Mама Нове Павлице и ПоCанова. Појава Св. СFефана крај роMона-
челника Немањића Mео је кулFа овоC свеца који је Xио њихов за-
шFиFник. Ова целина сFоји у вези са кFиFорским VорFреFима на
заVаMном зиMу наоса шFо VреFVосFавља Mа је неко оM њих из лозе
Немањића (Ћоровић-ЉуXинковић, 1961, сFр. 56). 

М. Ћоровић-ЉуXинковић је смаFрала Mа се кулF Св. СFефана
као зашFиFника Немањина колена Cаси VреM смрF краља Милу-
Fина, и несFаје VроCлашењем царсFва, 1346. CоMине, с оXзиром на
Fо Mа је архиђакон шFиFио само краљевску власF. Св. СFефана за-
мењује искључиво ХрисFос као зашFиFник царске власFи (ИсFо,
сFр. 54–55). МеђуFим, у Душаново време улоCа Св. СFефана је на-
Cлашена у СоVоћанима њеCовим VосFављањем VореM VоVрсја
Св. Симеона Немање и у Xлизини VорFреFа Душанове VороMице; у
Св. АVосFолима у Пећи и у Cалерији Св. Софије у ОхриMу.

Kао сизерен није насликан кнез Лазар Fе је Велућа вероваFно
осликана у VослеMњим CоMинама срVскоC царсFва, 1368–1371. C.
Као сизерен није насликан ни FаMашњи влаMар, цар Урош. Такав
начин сликања кFиFора и њеCова оца као сизерена, чију колону
врло исFакнуFо VреMвоMе роMоначелници влаMарске лозе, Cовори
у VрилоC Fоме Mа и они VриVаMају овом роMу. Осим FоCа, евиMен-
Fно је Mа колона ових исFоријских личносFи формира хоризон-
Fалну роMословну слику јеMне Cране Немањина колена (Ан-
Mрејић, 2011, сFр. 13, 43).

НеVосреMно уз БоCороMицу на VресFолу са ХрисFом, на врло ис-
FакнуFом месFу, на заVаMној сFрани јуCоисFочноC VиласFра, на-
сликана је фиCура свеFоC врача ПанFелејмона. Св. Пан елејмон је
CолоXраM, краFке коврџаве косе, у Mесној руци Mржи скалVел а у
левој оFворену куFију с лековима. ЗаVаMна сFрана јуCоисFочноC



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIII (2)/2013

452 ЖИВОЈИН Р. АНДРЕЈИЋ

VиласFра VреMсFавља јужни Mео зиMаноC иконосFаса Велуће. Фре-
ска је ошFећена у Mоњем Mелу. ИсFицање свеFоC врача у Велући
Mовођено је у везу са чињеницом Mа је БоCороMичина црква у Ве-
лући Xила меFох манасFира Св. ПанFелејмона на АFосу (ТоMић,
1989, сFр. 70–72). Имајући у виMу CоFово иMенFичну VосFавку Св.
ПанFелејмона у Хосиос Луки, као и њеCово исFовеFно исFицање у
Ресави и Каленићу, изнеF је реалнији закључак Mа је њеCово исFи-
цање извршено зXоC велике улоCе коју је свеFи врач имао за кFи-
Fоре цркве и вернике (ЦвеFковић, 2002, сFр. 52).

На северној сFрани исFоC VиласFра налази се врло ошFећена
фиCура архијереја у левом Vрофилу. Архијереј VреMсFавља Mео
скуVине архијереја јужне сFране олFара, који учесFвују у Великој
лиFурCији. Значи Mа је VрвоXиFни иконосFас морао XиFи VосFа-
вљен исVреM ивица исFочних VиласFара. То VоFврђују и Mва сачу-
вана камена сFуXића, сачувани Mелови VрвоXиFноC иконосFаса.

У MруCој зони, на исFој сFрани јуCоисFочноC VиласFра, наслика-
на је комVозиција Прање но�у а"ос ола. Слика је изXлеMела али се
уочава ХрисFос на левој сFрани који сFоји исVружених руку ис-
VреM јеMне веће и јеMне мање камене VосуMе са воMом, а иза њеCа
аVосFоли сеMе на MуCој клуVи. ИзнаM Св. ПанFелејмона, наслика-
на су чеFири свеFиFеља у меMаљонима, Vо верFикали уврежених
уосмичавањем. СвеFиFељи су насликани VоCруMно, краFке су ко-
се и у Mесној руци Mрже мали, Fрокраки крсF Mок Mесном XлаCо-
сиљају. ОMозMо навише су: Св. Нес ор, с Vлавим нимXом; Св. Хри-
с офор, са жуFим нимXом; Св. А�а он, са Fамно-Vлавим и Св. Мар-
кион, са жуFим нимXом. У MруCој зони јужне аVсиMе насликане су
сцене: Рођење Бо�оро�ице и Ваве�ење. Лево оM Vрозора аVсиMе је
Рођење �о�оро�ице. У Mесном Mелу слике налазе се Fри жене оM
којих среMња Mржи колевку – љуљку5 у којој сеMи мала БоCороMи-
ца исVружених руку.

У левом Mелу Ваве�ења је VрвосвешFеник Захарија окренуF на-
Mесно са исVруженим рукама ка малој БоCороMици која му Vри-
лази исVружених ручица. Бели оCрFач VрвосвешFеника Захарија
исVисан је реMовима Vисмена која не значе нишFа. Ова Vисмена
су VознаFа као „рани лиFераFи”. Овај начин украшавања није
VознаF у Моравском живоVису а аналоCије се моCу наћи у сVоме-
ницима сFаријим оM Велуће: СFаром НаCоричину, АнMреашу,

5 ПеFковић је смаFрао Mа је у VиFању ковчежић у коме сеMи БоCороMица (ПеF-
ковић, 1955, сFр. 57).
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Марковом манасFиру и МаFејчу, али су у VиFању Cрчка Vисмена
(ПеFковић, 1955, сFр. 58–59).

У MруCој зони исFочне сFране јуCозаVаMноC VиласFра, изнаM Св.
ТеоMора СFраFилаFа, налази се Vоље са чеFири свеFиFеља насли-
каних Vо верFикали у меMаљонима уосмичено уврежених. ОMо-
зMо навише су CруMни VорFреFи: Св. Ви�ан, неVознаFи свеFиFељ и
Св. Ви рос, још јеMан неVознаFи свеFиFељ.

На заVаMној сFрани јуCозаVаMноC VиласFра, изнаM Св. ЈевсFаFи-
ја, налази се очувана Mо исVоM Vојасна слика неVознаFоC свеFиFе-
ља. У MруCој зони јужноC зиMа заVаMноC FрансеVFа је, Mо Vрозора,
још јеMан неVознаFи свеFиFељ. У Fрећој зони северне сFране јуCо-
исFочноC VиласFра је, изCлеMа, Xила Тајна вечера (ИсFо, сFр. 57).
ИзнаM чеFири свеFиFеља у меMаљонима је ошFећена и Mелом из-
XлеMела слика неVознаFоC свеFиFеља. ЗаFим, у јужној конхи сле-
Mи велика слика Хрис ос у Ге симанији (ИсFо). 

ИзнаM Св. Михајла, насликане су, Vо верFикали, све Fри секвен-
це О�рицања Пе рових, а изнаM њих, у Fрећој зони, на северној
сFрани јуCозаVаMноC VиласFра налази се врло ошFећена и нејасна
фреска коју је ПеFковић VреVознао као Из�ајс во Ју�ино (ИсFо). На
исFочној сFрани јуCозаVаMноC VиласFра је још јеMан неVознаFи
свеFиFељ, VоFVуно унишFен у Cорњем Mелу. ЧеFврFа зона је Fако-
ђе унишFена. На основу фраCменаFа у чеFврFој зони јужне конхе
моCло Xи се VреFVосFавиFи Mа је овMе Xила слика Крш ење Хри-
с ово. Наиме, на самом врху, у калоFи конхе, сачуван је фраCменF
лунеFе неXа из које се у зраку свеFлосFи Vојављује рука Божија, а
Mесно Cлава анђела.

Прва зона олFарскоC VросFора Vочиње архијерејима на север-
ној сFрани јуCоисFочноC и јужној сFрани североисFочноC Vила-
сFра. ОXа учесFвују у Служ�и Хрис у а�нецу. На исFочној сFрани ју-
CоисFочноC VиласFра је солиMно сачувана врло изMужена фиCура
Св. Силвес ера као и сиCнаFура „СFи СиливесFр”. Десном руком
XлаCосиља у Vоложају „benedicta latina”.

ПоM Vрозором, на јужном зиMу ђаконикона, VоCнуFа је фиCура
неVознаFоC архијереја, чија је Cлава унишFена а оMевен је у Xели
омофор. У рукама Mржи развијени свиFак чији је FексF изXлеMео.
По свему суMећи, у VиFању је Св. Амросије Ме�иолански. На исFоч-
ном зиMу ђаконикона је још јеMан VоCнуFи архијереј Mуже XраMе,
али VоFVуно унишFеноC лица. Омофор је украшен Xројним црве-
ним а еVиFрахиљ Vлавим крсFовима. У рукама Mржи развијени
свиFак чији је FексF у VоFVуносFи ишчезао. ИсVоM њеCа, у ниши
ђаконикона је насликан Св. Роман ђакон (сFи Роман). Очи су му
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унишFене. На њеCовој Xелој Fуници су злаFновежене Fраке са Cрч-
ким Vисменима која су сасFављена у неразумљиве речи.

Служ�а архијереја а�нецу среMишну Fачку има у олFарској конхи.
На Mесној сFрани оM аCнеца је анђео за којим су Mвојица VоCнуFих
архијереја у левом Vрофилу. Архијереји су оMевени у сFихаре и
фелоне, са еVиFрахиљима и наXеMреницима, а у рукама Mрже
развијене свиFке. ИсVоM Vрозора је FрVеза Vрекривена црвеним
VлаFном на којој лежи наCи аCнец Vокривен малим Vлавим Vла-
шFом на коме је Xело Х. Крај ноCу аCнеца се налази VуFир на јеMној
нози. Лево оM Vрозора, изнаM аCнеца је сиCнаFура (се аCнца Xжеи).
У Vрозору су насликани VресFоли, крилаFи Fочак на јужној и се-
рафим на северној сFрани.

У ниши VроскомиMије насликан је неVознаFи ђакон чије је ли-
це унишFено. У Mесној руци Mржи мали Fрокраки крсF а у левој
Mарохранилицу. ИзнаM њеCа је архијереј у Mесном Vрофилу чија је
Cлава унишFена. На северном зиMу VроскомиMије је још јеMна ни-
ша са часним крсFом и сиCнаFуром IС ХС. Са оXе сFране нише су
Vоља Mекорисана лозицама у сVиралним формама. И наVослеF-
ку, у Vрвој зони, на исFочној сFрани североисFочноC VиласFра,
још јеMна фиCура, Св. С ефан архиђакон.

ДруCа зона живоVиса у олFарском Mелу MоXрим Mелом је уни-
шFена. На исFочној сFрани јуCоисFочноC VиласFра и зиMовима ђа-
коникона налазе се ошFећене фиCуре Fри архијереја. У MруCој зо-
ни олFарске аVсиMе је сцена Причешће а"ос ола. И она је скоро
унишFена. Сачуван је само јужни Mео и Fо веома изXлеMео. У Mру-
Cој зони VроскомиMије су Xила насликана Fри ђакона. Трећа зона
је VоFVуно унишFена. Може се VреFVосFавиFи Mа је у калоFи ол-
Fарске аVсиMе Xила насликана Бо�оро�ица ширшаја о� не�еса.

Прва зона заVаMноC FрансеVFа северноC зиMа је VоFVуно уни-
шFена. Такав је случај и са свеFиFељем из Vрве зоне, на заVаMној
сFрани северозаVаMноC VиласFра. ОшFећена и изXлеMела јесFе и
фиCура арханCела Гаврила, на јужној сFрани овоC VиласFра. Св. ар-
хан�ел Гаврило је насликан насVрам арханCела Михајла у исFовеF-
ном Vоложају руку, сFаву са мачем и у исFовеFној функцији. Га-
врило MруCи је у хијерархији арханђела, оMмах Vосле Михајла.
Гаврило се оXично слика MруCачије. Он Vером Vише на свиFку
слеMеће речи: „Ја Mржим у руци Vеро Xрзо Vисца и Vишем мисли
оних који улазе (у цркву). Оне које MоXро мисле ја шFиFим, а оне
који нису Fакви, ја Xрзо унишFавам”.

Арханђели су чувари улаза, као шFо је Fо случај у Св. Николи
(РаMовановић, 1962, сFр. 190–195) и Св. СVасу у Призрену (Тимо-
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Fијевић, 1973, сFр. 75) ЉуXоFену (Расолска-Николовска, 1986, сFр.
51) и НауVари (РисFић, 1998, сFр. 142–145)6, VосFављени VореM за-
VаMних враFа са унуFрашње сFране, или у VриVраFи Леснова (Ра-
Mојчић, 1966, сFр. 147; Ђорђевић, 1994, сFр. 161) и Доње Каменице,
(АнMрејић, 2007, сFр. 139) VосFављени уз улаз у наос. ИсFа им је
аVоFроVејна улоCа каMа су насликани на VиласFрима у Дечанима
(ТоMић, Чанак-МеMић, 2005, сFр. 332) или сFуVцима у Псачи (Ђор-
ђевић, 1994, сFр. 174) и Кончи (ГаXелић, 2008, сFр. 173) Fако Mа вер-
ници морају Vроћи VореM њих. Ово су све Vримери сликарсFва
нараFивноC сFила из времена Vре моравскоC сликарсFва. Осим у
Велући, арханђели су чувари и на сFранама сFуXаца између којих
Vролазе верници, а налазе се само у ЉуXосFињи (Ђурић, 1985,
сFр. 70–71), РуMеници (Симић-Лазар, 2000, сFр. 208), Манасији
(Живковић, 1983) и Каленићу (Симић-Лазар, 2000, сFр. 165–166,
206).

На исFочној сFрани северозаVаMноC VиласFра налази се ошFе-
ћена фиCура свеFоC раFника. Она VреMсFавља VанMан Св. ТеоMору
СFраFилаFу на исFочној сFрани јуCозаVаMноC VиласFра, Fако Mа се
Mа VреFVосFавиFи Mа је у VиFању Св. Тео�ор Тирон.

У Vрвој зони северне конхе MосFа су ошFећене и у Mоњем Mелу
унишFене фиCуре Mва свеFа раFника и Деизис: БоCороMица, Хри-
сFос ПанFокраFор (на VресFолу) и Св. Јован ПреFеча. На основу ор-
наFа и сFавова може се VреFVосFавиFи Mа су у оквиру Деизиса на-
сликани Св. ДимиFрије и Св. Ђорђе. АналоCије, за Деизис VосFа-
вљен на северној сFрани храма, не моCу се наћи у моравском већ
у VреMморавском сликарсFву. У Марковом манасFиру, око 1366.
CоMине, и Св. АFанасију у КосFуру, 1384–85. CоMине, Fакође, крај
саме олFарске VреCраMе, насликан је Деизис са ликовима ХрисFа
цара на VресFолу, Јована ПреFече и БоCороMице царице. А, у Зау-
му, 1361. CоMине, крај ХрисFа цара сFоји само Јован ПреFеча. Сли-
ка Деизиса са колоном свеFих раFника у Mворском оMелу, на север-
ном зиMу наоса, уз олFарску VреCраMу, јеMна је оM најинFересанF-
нијих Fема у сликарсFву ОхриMске архиеVискоVије Fоком XIV ве-
ка (ГрозMанов, 1980, сFр. 87, 92; сл. 5, 7). У Марковом манасFиру
укршFају се елеменFи Mворских и свешFених схваFања која су

6 ПосFојање арханђела уз улаз на заVаMном зиMу наоса НауVаре, која се смаFра
сVомеником Моравске школе, VреMсFавља Mијахронију. ЗаVраво, овакво Vо-
сFављање арханђела каракFерисFично је за Vрву Vоловину XIV века и не Vо-
сFоји ни јеMан овакав Vример у сликарсFву Моравске школе. То Mоказује Mа
је ово још јеMан Mоказ Mа НауVара VриVаMа VреMморавској умеFносFи.
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синFеFисали Vриморски „Cрчки” мајсFори (РаMојчић, 1966, сFр.
156, 158).

На заVаMној сFрани североисFочноC VиласFра, крај Дезиса и као
VанMан Св. ПанFелејмону на јуCосисFочном VиласFру, у сасFаву
иконосFаса насликан је врло исFакнуFо јеMан неиMенFификовани
свеFиFељ.

ЦвеFковић је уочио у Ресави и Каленићу Mа се са Св. ПанFелеј-
моном наVореMо слика и Vовезује Св. ГовMелај, млаMи мученик
оMевен у власFелинску оMежMу и на основу FоCа закључио Mа је Mо
њиховоC сVајања Mошло зXоC илусFровања оXраћања кFиFора у
очекивању исцељења MесVоFа СFефана који је Xоловао оM „ножне
XолесFи” (ЦвеFковић, 2002, сFр. 52, 54). Имајући у виMу VреMсFа-
вљање млаMоC Оливера у VриVраFи, члана власFелинско-влаMар-
ске VороMице кFиFора, као рано VреминулоC, може се FврMиFи Mа
је на заVаMној сFрани североисFочноC VиласFра Mошло Mо слика-
ња и исFицања Св. Гов�елаја зараM симXоличне иMенFификације са
њеCовим живоFом и њеCовом VороMицом са кFиFорима Велуће и
њиховом VороMицом. АналоCна велућкој најсличнија је, Vо
оMећи, сFаву и месFу, VреMсFава Св. ГовMелаја у Mоњој зони север-
не Vевнице ЉуXосFиње (Ђурић, С. 1985, сFр. 86).

Све слике у MруCој, Fрећој и чеFврFој зони северне сFране наоса,
VоFVуно су унишFене. ЈеMино се разазнају Vо чеFири уосмичава-
њем уврежена меMаљона. Они су насликани на исFочној и заVаM-
ној сFрани северних VиласFара на исFи начин и на исFим сFрана-
ма као на јужним VиласFрима. МеђуFим, ни јеMан свеFиFељ се не
може иMенFификоваFи.

ЖИВОПИС ПРИПРАТЕ

СликарсFво VриVраFе слаXије је оM оноC у наосу а VоCоFову куVоле
и VоMкуVоле. По свему суMећи у VиFању је раM FрећеC мајсFора
Fајфе MесVоFа Иваниша. У VриVраFи Mоминирају сцене С рашно�
су�а, расVоређене на свим зиMовима а у Mоњој зони северноC зиMа
насликане су личносFи из VороMице кFиFора. Највише зоне су
унишFене.

У Vрвој зони VриVраFе, оMмах VореM враFа, са Mесне сFране, на
северном Mелу заVаMноC зиMа, налази се круVна сFојећа фиCура
Св. Николе. Св. Никола је насликан у уоXичајеном орнаFу еVискоVа
Мире, са јеванђељем у левој руци Mок са Mва VрсFа Mесне руке Xла-
Cосиља ка млаMом Оливеру Mо њеCа, на јужној сFрани североза-
VаMноC исVаMа. У VиFању је квалиFеFнији раM и највероваFније је
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реч о мајсFору који је сликао Mоње зоне наоса, VоCоFову заVаMну
и јужну сFрану, али не онај који је сликао куVолни и VоFкуVолни
VросFор.

Оливер је CолоXраM, CолоCлав, краFке косе, има нимX око Cлаве,
у узMиCнуFој Mесној руци, у висини CруMи Mржи Cорућу свећу, а
леву руку Mржи у висини сFомака и усмерава ка Св. Николи. Го-
рућа свећа у руци млаMоC Оливера симXолично Cа означава Vо-
којним (Durand, Rapti, Giobannoni, 2007, сFр. 258, фиC. 5). Оливер је
оMевен у луксузну VурVурну хаљину, MуCих рукава са VериXрахи-
онима. Хаљина Mосеже Mо сFоVала а украшена је злаFовезеним
коласFим азMијама у којима су VреMсFављени MвоCлави Xели ор-
лови, VFице и сFилизовани змајеви. Она се сVреMа закоVчава ни-
зом MуCмаMи. Низ наMлакFице рукава Vришивен је Vо реM VуцаMи.
На ноCама има црвене циVеле. ОVасан је MуCим чланковиFим,
злаFним оVасачем.

До Оливера је, на исFочној сFрани северозаVаMноC исVаMа, фиCу-
ра оMраслоC мушкарца са сиCнаFуром Дејан (Деан). СиCнаFура Де-
ан налази се у MруCом реMу некаMашњеC FрореMноC FексFа. Дејан
има нимX, CолоXраM је и CолоCлав, са MуCом косом Mо рамена. И он
има VурVурно-црвену хаљину, која Mосеже Mо самих црвених ци-
леVа, MуCе рукаве са VериXрахионима и низом MуCмаMи. Хаљина
је украшена злаFовеженим ромXичним Vољима у којима се нала-
зе моFиви у виMу лисFа, VFица и сFилизованоC змаја. И он има
VриVасан MуCи оVасач са злаFним чланцима у форми елисе. Иако
је живоVис у Fом Mелу осликан, има црвене циVеле. Дејан Mесном
руком Mржи лук заXачен о раме, а у левој руци Fри сFреле.7 Међу-
Fим, јасно се виMи Mа је Mесна рука са сFрелама Mо лакFа Vоново
сликана а Mа је и шака леве руке Mосликавана као и лук за сFреле.
ПрвоXиFни изCлеM руку врло јасно Cовори Mа су оне Xиле наслика-
не у Vоложају аMорације, Xез знакова MосFојансFва. Према ПеFко-
вићу, Дејан је у Mесној руци имао крсF, шFо Xи Cоворило Mа је реч
о извесној инсиCнији власFи какву има и MесVоF Иваниш на ју-
жном Mелу заVаMноC зиMа наоса. ШFо се Fиче лука и сFрела које
Mржи Дејан, смаFра се Mа је у VиFању Vрва Vојава личносFи кFиFо-
ра или чланова њеCове VороMице са оружјем у цркви а Mа није у
VиFању оружје које Mаје ХрисF у инвесFиFури влаMара VосреM-
сFвом анђела. Тумачено је Fо „смуFним” временима имајући у
виMу VреFVосFавку Mа је Велуће сликано око 1389. CоMине. ЦвеFко-

7 ПеFковић је смаFрао Mа Дејан Mословце „VриMржава FоXолац са сFрелама”
(ПеFковић, 1955, сFр. 49).
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вић је VреFVосFавио Mа је на овакав начин Mошло Mо иконичноC
VоMражавања Св. раFника ДимиFрија СолунскоC оM сFране „мла-
MоC власFелина” (ЦвеFковић, 2002, сFр. 54). Ми смо VреFVосFави-
ли Mа су сFреле и лук алузија на сFреле суMXине и смрFи у раFу
(АнMрејић, 2002, сFр. 101). Такође смо Mоказали Mа је овMе у Vи-
Fању MесVоF Јован Дејан ДраCаш који је умро или VоCинуо око
1378. C., Fако Mа су исVравке и Mосликавања извршена око њеCове
сахране у CроXницу исVоM VорFреFа у VриVраFи Велуће (ИсFо).

На заVаMном Mелу северноC зиMа VриVраFе, Mо Јована Дејана
ДраCаша, насликана је сFојећа фиCура оMраслоC, CолоXраMоC му-
шкарца MуCе косе са осFаFком сиCнаFуре: „...аFан” коју је ПеFко-
вић чиFа као: „БраFан”, у уXеђењу Mа је Fо њеCово име (ПеFковић,
1955, сFр. 49). И он је MуCокос, оMевен у MуCу VурVурну хаљину,
оVасан чланковиFим злаFним оVасачем и нимXом. Хаљина је ис-
FовеFно украшена злаFовеженим ромXовима са моFивима у виMу
храсFовоC лишћа и сFилизованих змајева. И он има црвене циVе-
ле. ОXе руке су узMиCнуFе у аMорацији и усмерене ка КонсFанFину
у среMини слике, на северном зиMу VриVраFе. По свему суMећи,
сиCнаFура је: „(Xр)аF Д(и)м..”, оMносно „XраF ДимиFрие”. Дакле,
овMе је насликан војво�а Дими рије. ОчиCлеMно Mа је и VореM Ди-
миFријевоC нимXа, са Mесне сFране, Xио FрореMни FексF (АнMре-
јић, 1996, сFр. 36; 2002, сFр. 101). Овакво чиFање је VоFврMу MоXило
у чињеници Mа су на северном зиMу VриVраFе Велуће насликани
синови MесVоFа Дејана: MесVоF Јован ДраCаш, војвоMа ДимиFрије8

и CосVоMин КонсFанFин. ВојвоMа9 ДимиFрије, у време сликања
Велуће, Xио је жив, имајући у виMу Vовеље КонсFанFина ДраCаша
цркви у ШFиVу и манасFиру ХиланMару. Умро је Vре 26. марFа
1388. CоMине.

У среMини северноC зиMа VриVраFе налази се још млађи Cоло-
XраM и CолоCлав10 мушкарац MуCе косе која му VаMа на рамена и са
нимXом. ПеFковић је VрочиFао врло ошFећену сиCнаFуру „Кон-

8 О војвоMи ДимиFрију, сину MесVоFа Дејана из VрвоC Xрака са војвоMицом
ВлаMиславом (МаFанов, 1984, сFр. 34–37; 1997, сFр. 23, 27, 256–257; АнMрејић,
1993, сFр. 31, 48; 1996, сFр. 36, 90, 92–93; 2002, сFр. 101, 181; Вујошевић, 2010,
120–131). О Vореклу војвоMице ВлаMиславе, ћерке краља ВлаMислава II (унуке
краља ДраCуFина) из њеCовоC MруCоC Xрака са ВлаMиславом – Мареном, ћер-
ком ВлаMислава АVора (АнMрејић, 1996, сFр. 107–108, 147-148; 2002, сFр. 178–
181; 2005, сFр. 58, 68; 2011, сFр. 98, 102).

9 ОMећа војвоMе је зелена (Failler, 1982, сFр. 171–186). ДимиFријева црвена
оMећа и нимX овMе оXележавају „свеFороMно” Vорекло, њеCово Vорекло из
лозе Немањина колена, као и чиFаве ове VороMице.
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сFанFин” (ПеFковић, 1955, сFр. 149). Конс ан ин је, Fакође, оXучен
у VурVурну MуCу хаљину MуCих рукава, с VериXрахионима и укра-
сним MуCмаMима. Хаљина је луксузно украшена великим кола-
сFим азMијама са моFивима MвоCлавих Xелих орлова и јеMноCла-
вих VFица. Носи црвене циVеле. ОчиCлеMно је Mа су Оливер и Кон-
сFанFин у CоFово исFовеFном орнаFу, који је каракFерисFичан за
царскоC MесVоFа (Failler, 1982, сFр. 171–186) али је VримеFно оM-
сусFво MесVоFскоC венца на Cлави. ОVасан је MуCим чланковиFим
оVасачем оM злаFа на којем Mржи Mесну руку и заMенуFу Xелу ма-
рамицу (Марјановић-Душанић, 1994, сFр. 127–129). Леву руку је
узMиCао ка женској осоXи Mо сеXе а која је Mесну руку узMиCла у
исFовеFан Vоложај аMорације ка њему шFо Mаје Mо знања Mа је
КонсFанFин насликан у некој врсFи инвесFиFуре на власF у хије-
рархији Mржаве влаMара Немањина колена. Са леве сFране нимXа
је VосFојао чеFворореMни, а са Mесне сFране сеMмореMни FексF
који је оXјашњавао њеCову инвесFиFуру.

На исFочном Mелу северноC зиMа насликана је женска фи�ура.
ОXучена је у MуCу, широку, VурVурну хаљину с MуCим рукавима,
украшеним круVним VуцаMима Mуж наMлакFица. На заMњем Mелу
хаљина има VроMужеFак који се вуче Vо VоMу. Хаљина је раско-
шно украшена злаFовезом у форми ромXова, унуFар којих је мо-
Fив сVиралне лозе. Преко Cлаве има Xели вео11 који јој VаMа низ
леђа Mо колена. Такође, има нимX и црвене циVеле. Њена Cлава и
Mелови Fорза су веома ошFећени. С оXзиром на чињеницу Mа су на
северном зиMу VриVраFе Велуће насликани синови MесVоFа Деја-
на ДраCаша Mа се VреFVосFавиFи Mа Xи ово моCла XиFи њеCова кћи
ТеоMора, уMаFа за великаша Жарка, а VоFом за Ђурђа I Балшића
(СVасић, ПалавесFра, Мрђеновић, 1991, сFр. 72–73). МеђуFим, има-
јући у виMу њен Xели вео и учешће у оMређеној инвесFиFури ус-
мереној ка КонсFанFину, анFициVирали смо Mа је у VиFању Vор-
FреF њеCове Vрве суVруCе, XуCарске Vринцезе Кера Тамаре (Ан-
Mрејић, 2002, сFр. 183–186). Тумачећи целокуVну сцену у вези са
млаMим Оливером смаFрали смо, и Mаље смаFрамо Mа су Кон-

10 Имајући у виMу Mа су све мушке исFоријске личносFи у Велући Vриказане
CолоCлаве може се VреFVосFавиFи Mа је Fо заFо шFо учесFвују у жалосFи и Xо-
лу за чланом VороMице а аналоCија за Fакву сиFуацију налази се у сцени
сахране VаFријарха Јоаникија, око 1355. CоMине, у цркви Св. АVосFола у Пећи
(Ђурић, Ћирковић, Кораћ, 1990, сFр. 214). У склаMу са Fим су и Xели велови
које у Велући имају све женске личносFи. Бели велови, Fакође, смаFра се,
означавају учешће у жалосFи (АнMрејић, 2002, сFр. 190).

11 ПеFковић је смаFрао Mа је Fо оCрFач (ПеFковић, 1955, сFр. 49).
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сFанFин и жена Mо њеCа, суVруC и суVруCа, роMиFељи рано Vреми-
нулоC Оливера. У FренуFку сликања меморије у Велући, око 1370.
C., CосVоMин КонсFанFин и Тамара Асен су имали и млаMу кћи, Је-
лену ДраCаш, XуMућу визанFијску царицу, која зXоC VреMрасуMа у
оMносу на Fако млаM узрасF није смела XиFи насликана (СVасић,
ПалавесFра, Мрђеновић, 1991, сFр. 72–74).

На заVаMној сFрани североисFочноC VиласFра, већ смо анFици-
Vирали, насликана је Св. Марина, а не Св. ПеFка (ПеFковић, 1955,
сFр. 52). Ова свеFица је оMевена као монахиња, у Fунику Vлаве
Xоје, а Vреко Cлаве и рамена Vрекривена је црвеним VлашFом.
Она је окренуFа ка Јовану ДраCашу на заVаMном зиMу VриVраFе.12

До Св. Марине, на јужној сFрани североисFочноC исVаMа, нала-
зи се неVознаFи свеFиFељ (ПеFковић, 1955, сFр. 52). ГолоCлав и Cо-
лоXраM, краFке косе, са нимXом. ЊеCова хаљина је црвена, а оCр-
Fач Vлав и VреXачен Vреко леве руке. Чини се Mа је у Mесној руци
Mржао Mанас несFали крсF у висини CруMи. Овај „свеFиFељ” се на-
лази насVрам „млаMоC XоCаFаша” на јуCоисFочном исVаMу. Али,
њеCов Vоложај је исFовеFан Vоложају млаMоC Оливера у оMносу на
комVозицију кFиFорске VороMице на северном зиMу VриVраFе Fа-
ко Mа се неоMољиво намеће Mа он може XиFи и лаичка личносF и
члан VороMице кFиFора. 

ФиCура Св. а"ос ола Пе ра налази се на северној сFрани исFоч-
ноC зиMа, VореM рељефно украшеноC VорFала улаза у наос. Окре-
нуF је у Mесно, са црвеним нимXом, насликан у Vрофилу краFке
XраMе, оMевен у MуCу црвену Fунику са оCрFачем Vреко леђа. Де-
сну руку Mржи у CесFу XлаCослова ка ХрисFу СVасиFељу у лунеFи
улаза, а у левој Mржи свиFак. Хрис ос Су�ија и С"аси ељ је насли-
кан MоVојасно и са раширеним рукама. Правци њеCових рашире-
них руку оMређују реM излаCања сцена живоVиса. ЊеCова лева ру-
ка уVућује на сцене Пакла и мука Vаклених а Mесна уVућује на Рај.
Десно оM ХрисFа СуMије, осим свеFих, налази се Vоворка VоFома-
ка кFиFора, чиме се алуMира на њих као VравеMнике.

ОM ХрисFа и улаза Mесно је фиCура Св. а"ос ола Павла као Vан-
Mан Св. ПеFру. Он је окренуF Vрофилом у Mесно а оXема рукама
Mржи јеванђеље. Овакво VосFављање уFемељивача Цркве крај
улаза у наос је сасвим уоXичајена Vракса за време ПалеолоCа.
Укључени у VроCрам улаза и С рашно� су�а уVозоравају на аVо-
сFолски каракFер цркве и на њихову улоCу коју су имали и коју ће

12 Овако како је насликана и VосFављена ова „свеFица” моCло Xи XиFи Mа је ово,
заVраво, уMовица MесVоFа Јована Дејана ДраCаша као монахиња.
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имаFи Mо свршеFка свеFа. Оваква VосFава ПеFра и Павла у Велући
има MирекFне аналоCије у Дечанима (ТоMић, Чанак-МеMић, 2005,
сFр. 332) и КучевишFу (Ђорђевић, 1981, сFр. 103) (у VриVраFи уз
улаз у наос), као и Леснову (у наосу, VореM улаза на заVаMном зи-
Mу) (ГаXелић, 1998, сFр. 133).

Мала фиCура наCоC млаMића насликана је на северној сFрани
јуCоисFочноC исVаMа. Ову наCу фиCуру је ПеFковић иMенFифико-
вао као XоCаFаша из сFарозавеFне Vриче О �о�а ашу и у�о�ом Лазару
као јеMини сачувани Mео сцена Пакла (ПеFковић, 1955, сFр. 47, сл.
6). „БоCаFаш” је врло млаM Mечак, наC, краFке косе, ошFећених
очију и лица, као и целокуVноC MоњеC Mела Fела. ИзнаM и око „Xо-
CаFаша” је Mео VламеноC сFуXа. У илусFрацијама Канона на разлу-
чење �уша о�  ела, у Cалерији VриVраFе Св. Софије, наCи млаMић је
Vерсонификација Mуше. Душа – млаMић се сFално VреMсFавља као
везани роX (РаMојчић, 1961, сFр. 47; Иванић Б. 1990, сFр. 47–86). Са-
свим је извесно Mа је Fакав случај Vерсонификације Mуше у виMу
наCоC млаMића VреMсFављен и у Велући а VоCоFову имајући у ви-
Mу аналоCну VреMсFаву млаMића и сFуXа оCњене реке у сцени
СFрашноC суMа у СFуMеници (БаXић, Кораћ, Ћирковић, 1986, сFр.
163).

Сасвим је осFало незаVажено Mа се Mелови VламеноC сFуXа –
Vламене реке VроFежу и Mуж сFрана око MовраFника јужноC улаза
у VриVраFу а исVоM арханCела у лунеFи. На овај начин је изврше-
на јеMинсFвена алузија на јужна враFа као улаз у Vакао и VоM-
земље. ОCњена река је као знак XожијеC VрисусFва и љуFње
сасFавни Mео свих комVозиција СFрашноC суMа. Она изражава Xо-
жији Cнев зXоC коCа ће сви Cрешни XиFи Xачени у оCањ на Mан Vос-
леMњеC суMа. ВечиFа казна VаFње у ваFри навоMи се још у С аром
заве у, у FексFу коM Исаије, а VоCоFову коM Данила (Исаија LXVI,
24; Данило VII, 10). Јован у А"окали"си је још Vрецизнији: „Ђаво
који их је завоMио Xио је Xачен у језеро ваFре... Fу ће XиFи мучени
Mан и ноћ кроз векове векова” (АVокалиVса XX, 10, 15).

На заVаMној сFрани исFоC исVаMа насликан је Св. цар Конс ан-
 ин. До њеCа је Св. Јелена, на исFочној сFрани јужноC зиMа VриVра-
Fе, VореM јужних враFа. КонсFанFин је оMевен у VурVурно-црвену
царску хаљину украшену цвеFним Xисерним орнаменFом. ЊеCо-
ва Cлава је VоFVуно унишFена. Левом руком, која Vрелази Vреко
црвене XорMуре у сусеMно Vоље, Mржи Часни крсF, а узMиCнуFу Mе-
сну усмерава ка крсFу. Они између сеXе Mрже крсF РасVећа који је
Vронашла у СвеFој земљи њеCова маFи. Св. Јелена је оMевена у
VурVурно-црвену MуCу хаљину, MуCих и широких рукава који се
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звонасFо шире. Њена хаљина је украшена злаFом везеним ром-
Xичним орнаменFом у форми крина VоVуF оMеће Јована ДраCаша
и ДимиFрија. Глава јој је ошFећена али се Vримећује Mа је за-
Xрађена Xелом марамом.

У лунеFи изнаM јужних враFа VриVраFе насликана је MоVојасна
слика анђела у монашком орнаFу. ПоCлеMа уVрFоC ка северном
зиMу, у левој руци Mржи свиFак а Mесну је усVравио са узMиCнуFим
кажиVрсFом шаке као Mа Vозива. За њеCа се Vомишљало Mа је ар-
ханCел Гаврило али, Vо свему суMећи, у VиFању је анђео Пахијел –
Пахалија који се Vризива у VреоXраћању неверника и Cрешних.
ЊеCова основна улоCа је у наMзору Fеолошких схваFања верних и
морала, а јеMан је оM анђела шемхамфора чија имена крију Fајно
име Божије. ЊеCов „Mвојник” јесFе анђео СоFис – СоFер, СVасиоц,
анђеоски кнез Fужилац, служиFељ VресFола СуMа XожанскоC (Деј-
виMсон, 1996, сFр. 234, 275). У срVском сликарсFву, оM око 1300. Cо-
Mине, анђео Пахијел Vочиње Mа се слика са оснивачима еCиVаFс-
коC монашFва као у БоCороMици ПеривлеVFи у ОхриMу, БоCороMи-
ци Љевишкој у Призрену и СFаром НаCоричину (ТоMић, 1993, сFр.
117). МеђуFим, анђео Пахијел у VриVраFи Велуће није у конFекс-
Fу жиFија Св. Пахомија али може XиFи у улози анђела на СFраш-
ним суMу или у вези са чином монашења некоC оM кFиFора, а Vре
свих, намером MесVоFа Иваниша, који је Vриликом конциVирања
и сликања живоVиса оXзнанио своју намеру Mа ће се замонаши-
Fи, као шFо је Fо и учинио VоM именом ДороFеј, узMиCавши свој
Mух Mо савршеноC монаха и велико-схимника (АнMрејић, 2002,
сFр. 162–167).

На заVаMном Mелу јужноC зиMа насликана је Vерсонификација
Море у виMу жене наCе XисFе и CруMи која сеMи на Vару Mелфина.
Делфини Vливају Vо Fаласима а из усFа изXацују Cлаве љуMи
уFоVљеника. У воMи су риXе, ракови и чуMовишFа која изXацују
љуMске руке и Mелове Fела. На исFочној сFрани јуCозаVаMноC Vи-
ласFра насликана је VреMсFава Земља са сачуваном сиCнаFуром
(земла). И земља је у виMу жене која сеMи на Vару звери – змајева,
VеCавих Fела, из чијих чељусFи изXацују љуMске Cлаве. Жена има
крила а оMевена је у кошуљу Xез рукава и сукњу из Mва Mела, оM
Vлаве и црвене Fканине. На Cлави има каVу у виMу разCранаFоC
MрвеFа као симXола флоре. ИзнаM и исVоM су VFице и змије, које у
кљуновима имају љуMске руке. На неXу су Mва ковчеCа у којима су
мале љуMске фиCуре у Vовојима – луFке – VреMсFаве Mуша. На
Cорњем неXу је анђео који Mува у FруXу.
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На северној сFрани јуCозаVаMноC исVаMа налази се млаMа све-
Fица која Mржи крсF у Mесној руци, у висини CруMи. СиCнаFура
није сачувана и заFо је VреFVосFављено Mа је у VиFању Св. Не�еља
(ПеFковић, 1955, сFр. 52). СвеFица је насликана насVрам млаMоC
Оливера, на јуCозаVаMном исVаMу.

КомVозиција Теразије "рав�е (мерила VравеMна), која је VознаFа
и као Мерење Mуша – VсихосFасија, насликана је на јужном Mелу
заVаMноC зиMа. Из лунеFе неXа се Vојављује јеMна рука која Mржи
Fеразије. Лево оM Fеразија се налази анђео оMевен у зелену хаљи-
ну и црвени хиFон. ИсVреM анђела, а исVоM Fеразија, сFоји мала и
наCа, врло млаMа мушка осоXа, са рукама узMиCнуFим у молиFве-
ном сFаву ка анђелу. Тас Fеразија је VреFеCао на њеCову сFрану.
Десно оM Fеразија је врло ошFећена фиCура Mемона накосFрешене
косе.

У чиFавој MруCој зони заVаMноC зиMа је VреMсFава Рај. ПреM-
сFављена је сцена у врFу са Mрвећем и жXуњем у коме, на клуVи са
наслоном, сеMе БоCороMица (МFи Бжија) и Исак. Десно оM њих, уз
клуVу, сFоји VравеMни разXојник (разXоиник) који рукама Mржи
крсF са Fри Vречке, оMевен само у Xеле и краFке Cаће које MоVиру
Mо колена. До њеCа је велики Mео VоFVуно унишFеноC живоVиса. У
Fом Mелу је, VреFVосFавља се, насликан Св. Пе ар "ре� вра има
Раја са кључевима у рукама.

На северној сFрани зиMа сачуване су Fри фиCуре VравеMника
који у VоCнуFом сFаву VрисFуVају VреM Св. ПеFра. По свему су-
Mећи још јеMан VравеMник Xио је насликан на јужној и још Mва на
исFочној сFрани северозаVаMноC исVаMа, али су VоFVуно унишFе-
ни.

У MруCој зони северноC зиMа, шесF аVосFола и исFо Fолико анђе-
ла VрисусFвују СFрашном суMу. ИсFо Fолико их је насVрам, у Mру-
Cој зони, на јужном зиMу. АVосFоли сеMе на MуCачким клуVама са
наслоном, а између њих је Vо јеMан анђео. Анђели у левој руци
Mрже сфере са иницијалима IХ. АVосFоли и анђели су разноXојно
оMевени и са разноXојним нимXовима: жуFим, Vлавим и црве-
ним. КомVозиција на северној сFрани је унишFена у исFочном
Mелу, а на јужној у Cорњем Mелу. АналоCију за овако велике слике
АVосFола који VрисусFвују СFрашном суMу моCуће је Vронаћи са-
мо у ГриCоријевој Cалерији Св. Софије (око 1366. CоMине) и БоCо-
роMици ПеривлеVFи у ОхриMу (XIV век) (ГрозMанов, 1980, сFр. 83,
132, сл. 22).

ОFкриће Mелова живоVиса сцена А"ос оли "рисус вују С раш-
ном су�у Mају Mо знања, с оXзиром на Vојаву Cорње XорMуре и Mело-
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ва живоVиса и у Fрећој зони, Mа је MоисFа VриVраFа Велуће имала
куXе и Mа је Xила у форми звонаре. У склаMу са Fим VреMложена је
и аMекваFна реконсFрукција цркве (АнMрејић, 1996, сFр. 289). То
оVеF значи Mа је живоVис СFрашноC суMа у VриVраFи Велуће имао
Fри или чеFири зоне.

ЖивоVис у MруCој зони североисFочноC исVаMа је VоFVуно уни-
шFен. На северном Mелу исFочноC зиMа је Хе имасија. На VресFо-
лу, са високим Vолукружним наслоном, сFоји крсF са окаченим
Fрновим венцом. КрсF је верFикално VосFављен на наслон. На Mе-
сном краку крсFа виси коVље, којим је рањаван ХрисFос – ЛонCи-
ново коVље а лево Fрака са сунђером, којим су Xрисане њеCове ра-
не. На среMини VресFола лежи књиCа VравMе на којој сFоји CолуX
са нимXом као VреMсFава СвеFоC Духа. ГолуX је врло реMак у VреM-
сFавама СFрашноC суMа на ИсFоку за разлику оM заVаMноC сли-
карсFва CMе се чесFо слика. Десно оM наслона за руке и VресFола
сFоји анђео Vри чему као Mа Mржи VресFо. ПеFковић је смаFрао Mа
је и лево оM VресFола „Xио насликан MруCи анђео, као VанMан
Vрвоме, али се њеCова слика није сачувала” (ПеFковић, 1955, сFр.
46). Дакле, на јужној сFрани североисFочноC исVаMа је Xио насли-
кан мањи неMосFајући Mео VресFола и MруCи анђео а на јужном
Mелу исFоC исVаMа, највероваFније, Xили су насликани АMам и Ева
као шFо је Fо уоXичајено каMа је у VиFању ХеFимасија.

До ХеFимасије, у ниши на исFочном зиMу, насликана је Бо�оро-
�ица са Хрис ом, VаFрон цркве. БоCороMица је оXучена у VурVур-
но-црвен и XоCаFо MраVиран мафорион. На левој руци Mржи
ХрисFоса MеFе који има црвен нимX са FамноVлавим крсFом.
ХрисFос је оXучен у Xелу кошуљу и XоCаFо MраVирану црвену FоCу
на којој се VоFенцира свеFлосF и FексFура жуFим шрафирањем.
Сликање фрескоиконе VаFрона цркве на овакав начин, у оквиру
VроCрама СFрашноC суMа, има аналоCије у цркви Св. ПеFра и Пав-
ла у ТуFину, из 1646–1647. CоMине (Симић-Лазар, 1985, сFр. 168–
169). ИсVоM слике БоCороMице са ХрисFом налази се Xело Vоље на
коме је VосFојао FексF који је изXлеMео а VоFом, још ниже, лунеFа
са сликом ХрисFа СуMије, изнаM заVаMноC улаза у наос. Узимајући
у оXзир аналоCну VреMсFаву VаFрона цркве Велуће и цркве у Ту-
Fину, иако их разликује велика временска MисFанца, може се
VреFVосFавиFи Mа се ове аналоCије моCу VрошириFи на саMржину
FексFа у VоменуFом Xелом Vољу Велуће. ИсVоM слике VаFрона цр-
кве у ТуFину насликана је Данилова визија у сну13 шFо мора имаFи
везе, уVраво, са чињеницом Mа су Данилови FексFови извор вели-
коC Xроја сцена у иконоCрафији СFрашноC суMа уоVшFе. Имајући



ЖИВОПИС БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ У ВЕЛУЋИ

ЖИВОЈИН Р. АНДРЕЈИЋ 465

све ово у виMу, може се VреFVосFавиFи Mа је у Xелом Vољу изнаM
ХрисFа СуMије Xио исVисан FексF из слеMећеC Mела Данилове
књиCе: „ГлеMао сам у мојим ноћним Vривиђењима и ево, Mошао
је син човека и ишао у Vравцу СFарца Mана и Vришао му. Њему је
MаFо CосVоMсFво, слава и власF, и сви нароMи, нације и језици ће
му служиFи. ЊеCово CосVоMсFво је вечно, никаMа неће XиFи завр-
шено и њеCово краљевсFво никаMа неће XиFи унишFено” (Данило
VII, 13, 14).

На јужном Mелу исFочноC зиMа насликане су Mве фиCуре у Vок-
реFу. Првој је унишFен Fорзо са Cлавом а MруCа је CоFово у VоFVу-
носFи унишFена, сем VреMњеC MоњеC Mела. По свему суMећи, Xила
је насликана још јеMна фиCура на северној сFрани као и још Mве,
из исFе CруVе, на заVаMној сFрани јуCоисFочноC исVаMа. У MруCој
зони јужноC зиMа је MруCа CруVа аVосFола и анђела који VрисусF-
вују СFрашном суMу. Тешко је VреFVосFавиFи шFа је Xило насли-
кано у MруCој зони на Mвема сFранама јуCозаVаMноC исVаMа Vри-
VраFе. МожMа анђели Vакла са коVљима.

Да је VосFојала Fрећа зона живоVиса VриVраFе јасно је на осно-
ву осFаFака Mоњих Mелова слика изнаM комVозиције Рај, А"ос оли
и анђели "рисус вују С рашном су�у, изнаM ХеFимасије и БоCоро-
Mице са ХрисFом у ниши, на исFочном зиMу. Имајући у виMу реал-
но реконсFруисани изCлеM VриVраFе Велуће, VриVраFе звонаре
VоVуF Лазарице, којој је архиFекFура Велуће Xила узор, а не оX-
раFно, какво је уоXичајено мишљење у нашој исFорији умеFнос-
Fи, (АнMрејић, 2002, сFр. 25, 28, 38, 193) Mа се VреFVосFавиFи Mа је
VосFојала и чеFврFа зона живоVиса. Знајући које су сцене СFраш-
ноC суMа сачуване VосFаје јасно које су унишFене у Fрећој и чеFв-
рFој зони. НеMосFају, Vре свеCа: Дру�и �олазак Хрис ов, Појава крс-
 а, Деизис са �лавним ликом Хрис а Су�ије, Рука �ос"о�ња са �ушама
"раве�ника, Анђео замо ава звез�ани сво�, А�ам и Ева ко� Хе имасије,
О�њена река и Анђели �оне �решне у о�њену реку – Пакао. ОчиCлеMно је
Mа највише неMосFају сцене које се уоXичајено сликају у вишим и
највишим зонама. ОMсусFво сцена Пакла VослеMица су реMуко-
вања СFрашноC суMа које је насFуVило Vосле живоVисања Дечана,
VреM крај Vрве Vоловине XIV века. ИсFи је случај и са СFрашним
суMом у Cалерији Св. Софије у ОхриMу и Велући.

13 У ТуFину Данило лежи у Vејзажу између фреске VаFрона цркве, Св. ПеFра и
Павла и улазних враFа. Иза њеCа сеMи арханђео сиCниран као Михајло. Дани-
ло Mржи свиFак са FексFом њеCовоC сна: „ГлеMао сам VосFављене VресFоле на
које је сео СFарац Mана” (Симић-Лазар, 1985, сFр. 173).
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Дру�и �олазак Хрис ов и Деизис су велике сцене и сFоCа су у Vри-
VраFи Велуће, највероваFније, Xиле насликане у највишим зона-
ма исFочноC и заVаMноC зиMа. Да је велика Fема ХрисFовоC MруCоC
Mоласка MоисFа морала XиFи насликана, Cовори сама чињеница
Mа је Велућа имала CроXно-меморијалну намену. Дру�и �олазак се
уоXичајено слика са ХрисFом који у Xелој оMећи сеMи на оCањоли-
ком и херувимском VресFолу, сијајући као муња Mок међу сун-
цем, месецом и звезMама, исVреM њеCа, иMе њеCово знамење,
КрсF. Десно оM њеCа је БоCороMица као царица а лево Јован ПреFе-
ча. Праћен Vсалмима, химнама и јеком Mувачких инсFруменаFа
и Vрослављан оM свих неXеских арханђеоских и анђеоских војс-
ки, на оXлацима неXеским. ХрисFос XлаCосиља неуVрљаним ру-
кама, носећи на Vрсима оFворено јеванђеље са FексFом: „ХоMиFе,
XлаCословени Оца мојеCа; VримиFе ЦарсFво које вам је Vри-
Vремљено” (МаFеј 25, 34) и „ИMиFе оM мене, VроклеFи, у оCањ вјеч-
ни” (МаFеј 25, 41). НаM њим је FексF: „Исус ХрисFос, слава и раMосF
свеFих!” ПоMаље сFоје Vророци са свицима. Исаија са FексFом:
„ГосVоM ће Mоћи на суM са сFарјешинама нароMа својеCа и с кнезо-
вима њеCовијем” (Исаиа 3, 14); Данило: „И мноCо оних који сVа-
вају у Vраху земаљском VроXуMиће се, јеMни на живоF вјечни а
MруCи на срамоFу и Vријекор вјечни”(Дан 12, 2) (МеMић, 2002, сFр.
347, 351, 433; 2005, сFр. 364). 

На јужном и северном зиMу, у највишим зонама VриVраFе, моC-
ле су XиFи насликане сцене Анђео замо ава звез�ани сво� у сви ак
и Прослављање – "ојава крс а. У FренуFку каMа се ХрисFос Vојављу-
је у слави ДруCоC Mоласка, анђели савијају неXо са сунцем, месе-
цом и звезMама. Прослављање крс а је ређи моFив а најзначајнији
је у Дечанима. Ту је Часни крсF с Fрновим венцем, коVљем и Cу-
Xом у вишесFрукој манMрлори из које изXијају свеFлосни зраци.
МанMрлору са Часним крсFом окружују и носе анђели и FеFра-
морфи. На суVроFној сFрани VриVраFе Велуће, највероваFније,
Xила је VросFрана сцена у којој Mва анђела савијају неXески своM у
виMу великоC лисFа у свиFак.

СFрашни суM14 је VослеMњи чин хришћанске исFорије свеFа ка-
Mа ће ХрисFос својим MруCим Mоласком у слави – Парусија – XиFи
суMија, Vри чему ће чиFав љуMски роM, васкрснувши из мрFвих,
на основу заслуCа, XиFи разлучен Mа Mушом и Fелом ужива вечну
XлаCоMаF и XлаженсFво у Рају или вечиFу казну Пакла. Сцена По-

14 О Fеолошко-иMеолошким значењима и ликовним оMликама сцена СFраш-
ноC суMа у сликарсFву ЗаVаMа и ИсFока, као и развоју VроCрама СFрашноC су-
Mа у срVском среMњовековном сликарсFву: АнMрејић, 2012 X, 110–118. 
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слеMњеC суMа је сложена комVозиција која укључује више разли-
чиFих раMњи које се исFоMоXно оMвијају на вишесVраFној великој
Vозорници (Ivančević, Badurina, 1990, сFр. 476–477) Крај свеFа,
Vојава АнFихрисFа и ДруCоC Mоласка ХрисFоса коначноC суMије,
финална је иMеја хришћансFва и сFоCа јеMна оM највећих Fема која
је изазивала имаCинацију и машFу хришћана ИсFока и ЗаVаMа
(Милошевић, сFр. 131; Milošević, сFр. 1963).

Врло је уочљиво Mа VојеMине велике заMужXине у МакеMонији и
СрXији, Трескавац и Марков манасFир, као и сVоменици моравс-
ке CруVе немају у својим сликарским VроCрамима циклус СFраш-
ноC суMа. У Fом смислу, јеMину изнимку VреMсFавља БоCороMичи-
на црква у Велући, MесVоFа Иваниша и Дејана, 1368–1371. CоMине,
јер се она сврсFава у Mоравски - MекораFивни сFил. У Велући је
С рашни су� Xио мноCо развијенији али је сачуван само у Mоњем
Mелу. У сваком случају, ова VреMсFава СFрашноC суMа воMи Vоре-
кло оM млађе „минијаFорске” форме Vриказивања CMе се целина
слика разлаже на низ Mелова који се размешFају Xез Vримене си-
меFрије и усиFњено. Такав је случај са Дечанима, а VоFом Ве-
лућом, CMе је СFрашни суM размешFен на свим Mеловима архиFек-
Fуре VриVраFе: зиMовима, своMу, луцима, сFуXовима и исVаMима.

СFрашни суM у VриVраFи Велуће менолошки се Vовезује са Vро-
Cрамом CоMишњеC менолоCа у наосу. МенолоC је у наосу БоCоро-
Mичине цркве у Велући сликан, као и у Vећким АVосFолима, у се-
верној аVсиMи, у форми Деизиса. Иза БоCороMице и Јована, који се
оXраћају ХрисFу с молXом, налази се јеMан свеFи раFник а заFим
слеMе јерарси и анђели у олFару и архиђакон СFефан са Vрвим
свеFим Немањићима у јужној аVсиMи. Извор за овај расVореM Mао
је Јеврем Сириски са сVиском свих свеFих лица која ће XиFи за-
сFуVници и XраниFељи Cрешних на Mан СFрашноC суMа. Тиме је
Fема СFрашноC суMа сFављена усреM крсFа (храм у форми крсFа).
На Fај начин је оMнос ХрисFа (КрсF – РасVеће) са СFрашним суMом
MовеMен у јеMинсFвену есхаFолошку целину. ИMеја ове иконоCра-
фије налази се у основи веровања Vо коме ће свеFиFељи вечно Xо-
равиFи у ХрисFовом неXеском царсFву. Осим свеFиFеља и Vра-
веMници ће се наћи у „ХрисFовој соXи”. СвеFиFељи ће на Mан
сFрашноC суMа сFаFи наMесно оM ХрисFа и сви ће они имаFи Vраво
Mа Xране Cрешне.

ИMеја срVске царске иконоCрафије се оM времена живоVиса
Грачанице манифесFује и кроз сцене СFрашноC суMа. Тако и у Ве-
лући FреXа FумачиFи марканFну Vојаву СFрашноC суMа, као вла-
Mарску и царску иконоCрафију кFиFора и њихових роMиFеља као
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сизерена, као усFановљавање Xожанских Vрава земаљских вла-
Mара. АлеCоријски језик СFрашноC суMа је најVоCоMнији и за VоVу-
ларисање влаMарске иMеје и Vрава која VроисFичу из крви и Лозе.
Ово Xи Xила алеCорија о Xожјем Vромислу и муMросFи у вези са
усVосFављањем MинасFичке слике кFиFорске VороMице.

На целокуVној Vовршини зиMова VриVраFе Велуће исликан је
СFрашни суM и Vосвећен заCроXном живоFу млаMоC Оливера, који
је овMе Vрви сахрањен, а Fу ће XиFи сахрањени и осFали чланови
њеCове VороMице. МлаMи Оливер је живео краFко Fе, Vрема Fоме,
није искушан Cрехом и мирно ће чекаFи васкрсење ДруCоC Mола-
ска и коначноC СуMа. Алузивно је Vриказан VуF којим он иMе у
MрушFву свеFаца, VуF великоC краљевскоC лова којим је MосFиCао
врлине и сFиCао у Рај. АмXијенF VриVраFе Велуће је VоFVуна ре-
консFрукција земље – СFрашноC суMа – Пакла и Раја као коначноC
и неминовноC циља. О овоме Cоворе и фреске које VреMсFављају
Море, Земљу, Теразије VравMе, Пакао и накнаMно урезани јелени
са крошњасFим роCовима. ПоенFа Оливерове смрFи, у њеCовом
ликовно-менолошки Vриказаном сакрално-фунерерном VуFу,
лежи у Mану Св. Кирика и ЈулиFе, 15. јулу, а VоFом ОCњеној Марији
– Св. Марини и њеном Mану, 17. јулу. Из свеCа навеMеноC Vроизи-
лази Mа је VриVраFа Велуће Vосвећена 15. јулу, 1368–1371. CоMине,
каMа је Vреминуо млаMи Оливер, син CосVоMина MесVоFа КонсFан-
Fина и Тамаре. ПриVраFа је Fако замишљена као реконсFрукција
свих оних VреFVосFављених месFа кроз које Vролази Mуша мла-
MоC Оливера након оMласка из смрFи Fела, њеноC „VривременоC
CроXа”. Дан завршеFка FоC VуFа, Mан њеCове сахране, везан је за 17.
јул, Mан Св. Марине, која је VосFављена Mесно оM ценFралне сакFи-
Fорске комVозиције у VриVраFи као VосреMнику VреM ХрисFом
СVасиFељом на Mан СFрашноC суMа. ЦелокуVна иMеја сликаноC
VроCрама је у Fоме шFо су, у овом случају Св. Кирик и ЈулиFа, мај-
ка и син, асоцијација на Тамару, жену CосVоMина КонсFанFина и
Оливера, њеноC и КонсFанFиновоC сина који је, Vо свему, умро 15.
јула 1368–1370. CоMине. Оливеровом XуMућем васкрсењу, на коме
ће Cа засFуVаFи Св. Никола, Vосвећена је VриVраFа. ПрисусFво
Св. КонсFанFина и Јелене, на јужној сFрани оM улаза у храм, још је
јеMна асоцијација на мајку и сина. Св. Јелена има и исFоврсно
украшену хаљину са ТеоMором, мајком CосVоMина MесVоFа Кон-
сFанFина, са којом је у иMејној вези сликаноC VроCрама. Св. Кон-
сFанFин је Vраслика ТеоMориноC сина, Vо имену КонсFанFин,
који је VороMично VреMоMређен Mа XуMе осFварен као влаMар и Но-
ви КонсFанFин. Оливер је VосреMсFвом свеFаца зашFиFиника већ
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сFиCао у рајске VреMеле а њеCово васкрсење ће се VосFићи Vро-
ласком кроз СFрашни суM (АнMрејић, 2012 X, сFр. 118).

На овај начин Mолазимо Mо сазнања Mа сликарсFво VриVраFе
Велуће, Vо Vрви VуF у нараFивној срVско-визанFијској умеFносFи
своCа MоXа, има ликовни VроCрам у коме су Vокојници, млаMи
CосVоMин Оливер, а VоFом њеCов сFриц Јован ДраCаш и оFац Кон-
сFанFин, алузивно-менолошки Vовезани са свецима који су Vер-
сонификовали MаFуме XолесFи и оXјаве, 13. јула; њеCове смрFи,
15. јула и сахране у VриVраFи CMе ће наM њеCовим CроXом XиFи ос-
ликан њеCов VорFреF. СвеFи Кирик и ЈулиFа асоцирају и на неVре-
Xолну жалосF Оливерове мајке Тамаре за њим, шFо је иMенFифи-
кација са оVисом VоCиXије Кирика VреM очима мајке ЈулиFе. Ан-
FиFезу чини MаFум сахране Оливера и лик ОCњене Марије која је
овMе VосреMник њеCове мајке VреM ХрисFом, за њеCову XлаCосF на
СFрашном суMу. ИсFи сакрални VуF очекује и све чланове VороMи-
це кFиFора, који ће Mо смрFи, неко Vре а неко касније, неминовно
Mоћи. То значи Mа су они наменили сеXи улоCу ХрисFових војника
који ће VасFи за њеCа и на Fај начин VосFићи VоFVуну врлину и
Fако на СFрашном суMу, VослеMњем суMу, MефиниFивно MоXиFи
месFо VравеMника у Рају (АнMрејић, 2012 X, сFр. 119).

Као маузолејна Cрађевина Велућа има целокуVан сликани Vро-
Cрам фунерерноC каракFера уклоVљен у све иMејне FраMиције
које је усVосFавио у срVској цркви, још VочеFком XIII века, Св. Са-
ва (ПоVовић, 1992, сFр. 166–168). Он је иMејни Fворац сFуMеничке и
милешевске слике СFрашноC суMа, најсFаријих VреMсFава Fе врс-
Fе у среMњевековној СрXији (Зарић, 1995, сFр. 72). Та иMеја се, Vре
свеCа, заснива на сVасењу Vри чему се искуVиFељско Mело оFкри-
ва у сваком MеFаљу земаљскоC Mелања и VоMвиCа у вери. ЕсхаFо-
лошке Fеме у вези са СFрашним суMом и суMXинама Mуша у за-
CроXном живоFу VреMсFављене су XиXлијским FексFовима и све-
FооFачким учењима. Приликом смрFи „Fело засVи” и враћа се у
земљу Mа Xи се насFавио живоF Mуше у XесFелесном сFању. СмрF
као насFавак живоFа XесFелесне Mуше чини је узвишеном и Mово-
Mи Mо Vоимања Mа је она сFално VрисуFна и Mа се и живоF има уV-
ражњаваFи као „свакоMневна смрF”, као шFо су Vрема ДоменFија-
ну и Св. Симеон Немања и Св. Сава „сваCMа VреM очима имали
своју смрF”. БесмрFна Mуша је VреMуслов моCућеC васкрсења и је-
Mини циљ MосFизања аVсолуFних вреMносFи. У Fоме анђели
имају неXеску силу којом узносе Mуше у ЦарсFво неXеско.

Позивање на СFрашни суM Fрајно је укорењено и у иMелоCију
CосVоMина КонсFанFина ДраCаша у свим VоFоњим временима
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њеCовоC живоFа, као оXавезан саMржај њеCових Vовеља, као сFал-
на оVомена на FраCичну смрF сина Оливера, која се извршила оM
сFране СвеMржиFеља зXоC VреFVосFављеноC или сFварноC Cреха.
ИнсисFирање на оVомене СFрашноC суMа и Vозивање на свеFе
VрароMиFеље и роMиFеље „који су Mржали царски скиVFар и вла-
Mали земљама”, више су неCо инMикаFивне: 

„СвеMржиFељу вишњи, влаMико ГосVоMе, у љуXави својој чувај
моју Mушу, јер Xојећи се FвоC VресвеFоC имена увек ми је мило Mа
извршавам Fвоју вољу у све Mане моC живоFа који си ми Mао, слаFки
ХрисFе мој, мени слузи Fвом, Vо Fвојој MоXрој вољи и милосрMном
човекољуXљу, ја слуCа ХрисFе мој, знам Mа си Xрз у милосFи и Mа-
режљив у MоXру Vрема Cрешницима, молим (Fе) и VаMам на колена
VреM Fвојом хиFром милошћу и Vучином Fвоје MоXроFе, Mа Xи ми
Fвоје човекољуXље и MуCоFрVљење Xили на Vомоћ: у Mан СуMа оноC
сFрашноC часа VоCлеMај милосрMним очима на моју смерну Mушу,
Fи свеMржиFељу (и) СVасе мој... У ХрисFа БCа Xлаховерни КосFан-
Mин, CосVоMар срVских и ПоMунавља, XраF MесVоFа Јована ДраCаша”
(Вујошевић, 2010, сFр. 110) и: „... ПречисFа, Mа Xих Fвојом MоXроFом
Xио уMосFојен и са Fвојим уCосницима који се веселе у свеFлосFи
исFине (и ја) зачуо Fвој VресвеFи Cлас: 'ХоMиFе XлаCословени Оца
мојеCа, VримиFе VриVремљено ЦарсFво неXеско'. (МF 25, 34) И Vро-
мисливши ово CосVоMсFво ми у MуXини срца, VоCлеMах на Cорки и
сFрашни смрFни час каMа ћу сFаFи VреM моC ВлаMику, као шFо и не-
каMашњи Mревни цареви и CосVоMа и свеFи VрароMиFељи и роMи-
Fељи CосVоMсFва ми, који су Mржали царски скиVFар и влаMали
земљама и власFелом и војвоMама и црквеним MосFојансFвом –
VаFријарси и сви свешFеници – смрћу скончаше и нишFа не Vоне-
ше са овоCа свеFа... и Mа има клеFву свеFоC Симеона и свеFиFеља Са-
ве, амин... КосFанMин, у ХрисFа БоCа XлаCоверни CосVоMар срVски,
XраF MесVоFа Јована” (Вујошевић, 2010, сFр. 141).

ОСОБЕНОСТИ И ХРОНОЛОГИЈА СЛИКАРСТВА

КаMа су у VиFању сFилске осоXине и квалиFеF живоVиса сликарс-
ке Fајфе Велуће чини се Mа оцене В. ПеFковића и В. Ј. Ђурића оV-
сFојавају Mо Mанас:

„У VоCлеMу Fехничке оXраMе живоVис Vоказује велике неMосFаF-
ке. ЦрFеж усFа и носа VојеMиних фиCура је веома наиван, а њихов
враF има оXлик заруXљеноC конуса исFе ширине које и Cлава” (ПеF-
ковић, 1955, сFр. 45.) и: „СвеFло, неузMиCнуFо сликарсFво, како Vо
наивном црFежу Fако и Vо сировим хармонијама Xоја – у којима
VреовлаMавају оMноси широких Vовршина нечисFоC Vлавила на Vо-
заMинама, жуFоC и окера у инкарнаFима, ореолима и на оMећама, а
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циCласFо црвеноC и зеленоC на MраVеријама… Они су Xили најне-
VосреMнији и сликарски најсвежији каMа су раMили VорFреFе Vоро-
Mице кFиFора, нарочиFо власFелинове оMрасле синове КонсFанFи-
на, БраFана, Дејана и Оливера на северном зиMу VриVраFе. Окру-
Cлих Cлава Xез волумена, с ореолима и – шFо је неоXично – оMевени
у шарене оMеће Xез VласFичносFи Vуне украсних VојеMиносFи, они
Mелују као Mа су исечени са некоC оXојеноC карFона Vа налеVљени
на зиM… ЗXоC FоCа, као и зXоC чињенице Mа је сликарсFво Велућа, Vо
свом изразу, MосFа Mалеко оM визанFијскоC начина раMа, није ис-
кључено Mа су и њеCови сликари Mошли са Приморја CMе је сFил-
ских мешавина Xило у Fо MоXа још врло мноCо.” (Ђурић, 1968, сFр.
13–14).

У овом VоCлеMу аналоCије за сликарсFво са оваквим каракFе-
рисFикама не VосFоји на чиFавом VросFору визанFијске исFочно-
Vравославне умеFносFи, ни Vре а ни Vосле XIV века. Иако је
већим Mелом сликарсFво Велуће Vрилично русFично, и умноCо-
ме заосFаје за временом, не може се, међуFим, VрихваFиFи оцена
С. РаMојчића: „ПримиFивно сликарсFво... наивни колориF Vрво-
XиFне Vолихромије” VоVуF Xојених рељефа Xосанских сFећака
(РаMојчић, 1966, сFр. 188). Они су, као и сви осFали наши исFори-
чари умеFносFи, Xез изузеFка, ово сликарсFво сврсFавали у Мо-
равско.

На основу Vовршинске оXраMе, MекораFивносFи црFежа и оXи-
ља орнаменаFа Ђурић је ово сликарсFво уVореMио са минијаFура-
ма срVске Алексан�ри�е која је насFала у срVском јужном Vримо-
рју око среMине XIV века. За мајсFоре који су сликали Велуће
смаFра се Mа су везани за КосFур, Mанас у АлXанији и Беловски ма-
насFир коM Земена, Mанас у БуCарској (Ђурић, 1968, сFр. 96). Ана-
лоCије сликарсFва Велуће и Алексан�ри�е има у виMу и Јованка
Максимовић Vозивајући се на РаMојчића, Vри чему сличносFи на-
лази у минијаFурама срVскоC Минхенско� "сал ира, који се, Fа-
кође, MаFује у MруCу Vоловину XIV века. ИзнеFо је и мишљење Mа
су мноCе фреске МарковоC манасFира, АнMреаша, VорFреFи у
VриVраFи Велуће, иконе Деизиса из ХиланMара, минијаFуре Ро-
маново� јеванђеља, Алексан�ри�е и Минхенско� "сал ира врло слич-
не и у концеVцији и у VосFуVку израMе (Максимовић, 1983, сFр.
45–47, 49).

Имајући у виMу свеFли колориF са наCлашеним зеленим Fоно-
вима у вишим зонама наоса Велуће, ово сликарсFво РисFић сма-
Fра лирским а за сликара срVскоC или сFраноC Vорекла каже Mа
VосеMује Fанани сензиXилиFеF. АналоCоCије за ово сликарсFво,
које каракFерише веMри колоризам свеFлих Fонова Vлаве, зеле-
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не, окера и циCло-црвене, Vроналази у БоCороMици ОMиCиFрији-
АфенMико, MруCа Mеценија XIV века, и цркви Св. Софије Манојла
КанFакузина, шесFа или сеMма Mеценија XIV века. У осFваривању
лирских саMржаја најMаље је оFишао сликар цркве Св. ПеFра са
осFрва Велики ГраM на ПресVанском језеру, око 1360. CоMине, а у
лиFераFури је VреMсFављен као „јеMан оM VреFхоMника умеFно-
сFи моравске школе” (РисFић, 1998, сFр. 221–231).

ПорFреFи и Fела са Fанким рукама и Xез Fежине, линеарносF и
оMсусFво волумена, FиVично је за живоVис Велуће у оMносу на
укуVно срVско среMњoвековно сликарсFво. Али, извесне слич-
носFи у сликању женских VорFреFа VосFоје и у Белој цркви ка-
ранској. И VојеMносFављено, CоFово Xезлично сликање Cлава же-
на кFиFорске VороMице, као и краљице Јелене, у Карану је уса-
мљен Vример у чеFврFој Mеценији XIV века. ЗаVраво, најXлиже
аналоCије овом сликарсFву моCу се наћи у живоVису Грузије XIII
века у коме су линеарносF и Cрафички израз учинили Mа се изCу-
Xи VласFична изражајносF. СвеFи у меMаљонима и у лунеFи са
унуFрашње сFране изнаM улаза у наос имају каракFерисFичну
фризуру, оMносно неку врсFу кикица као Св. Кирик на икони оM
VозлаћеноC среXра из ЛаCурке, XI век (АлиXеCашвили, 1983, сFр.
91–92, 104). Повезивање сFила сликара Велуће са Грузијом има ве-
лико оVравMање и саCласје са сFавовима који виMе јерменско и
Cрузијско Vорекло моравске VласFике, (Millet, 1919, сFр. 150, 191;
ПеFковић, 1922, 35–40; Дероко, 1953, 188, 210, 221; Deroko, 1957,
253–259; Бошковић, 1957, 299, 305) као и јермено-Cрузијско Vорек-
ло архиFекFуре које је засFуVао П. Мијовић, (Mijović, 1978, сFр.
133, 226–228) а које се ширило Vреко укуVноC визанFијскоC кул-
FурноC VросFора, све Mо СрXије краља МилуFина. 

МеђуFим, сликарсFво Vрве зоне јужне конхе, као и Св. Никола у
VриVраFи, мора се изузеFи из ових оцена. Ово је нешFо квалиFеF-
није сликарсFво и Vо свему VриVаMа Vрвом мајсFору ове Fајфе.
ПоCоFову се мора изузеFи оM Fајфе ове Mвојице сликара живоVис
куVолноC и VоMкуVолноC VросFора јер Vо својим осоXинама и ко-
лориFу означава мајсFора који је Xио на висини своCа MоXа. У ку-
Vоли је најсFарије и најквалиFеFније сликарсFво Велуће које је
насFало 1368. CоMине или, чак и нешFо, Vре. 

Наручиоци живоVиса Велуће имали су своју иMејну визију која
је Vовезена са влаMарским VроCрамом и уз велику уVућеносF у
учена Fеолошко-есхаFолошка схваFања соVсFвене вере и цркве о
ДруCом Mоласку ХрисFовом и VравеMном суђењу целокуVном чо-
вечансFву. СFоCа је СFрашни суM, Mо MеFаља разрађен и исFакнуF у
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VриVраFи, Vовезан орCански са целокуVним саMржајима хри-
шћанске MоCме у наосу Велуће, оM инкарнације и оваVлоћења
ХрисFовоC, Vреко сFраMања и васкрсења, Mо VоновноC Mоласка и
MирекFноC Vозивања на Св. Симеона Немању и Св. Саву и сликар-
ском нарацијом саоVшFавао верницима основну иMеолошку иMе-
ју VороMице кFиFора о вишесFрукој роMовској и Mржавно-Vравној
VриVаMносFи влаMарској кући Немањина колена.

Сасвим је уочљиво Mа велики VроценаF сцена живоVиса Велуће
MирекFне аналоCије има у сVоменицима нараFивноC сFила Ср-
Xије Vрве Vоловине XIV века а не Моравске СрXије: исFицање кул-
Fа Немањића у Vуној фиCури на врло уVаMљивом месFу; РасVеће
ХрисFово исVоM УсVења БоCороMичиноC на заVаMном зиMу наоса;
СFрашни суM у VриVраFи који је сликан у заMужXинама Немањи-
ћа Mо 1371. CоMине; кFиFорска VороMица насликана у оквиру Vро-
Cрама СFрашноC суMа, као у СFуMеници, Милешеви, СоVоћанима,
Грачаници БоCороMици Љевишкој и Дечанима; Vразник ПреVо-
ловљења у VоFкуVолном VросFору VоVуF Св. Араханђела у Куче-
вишFу; чесFа Vримена оMеће Mекорисане Vисменима као у СFа-
ром НаCоричину, АнMреашу, Марковом манасFиру и МаFејчу;
VосFављање Деизиса на северној сFрани наоса као у Марковом
манасFиру, Св. АFанасију у КосFуру и Зауму; ВавеMење БоCороMи-
це аналоCно Марковом манасFиру; Св. ПеFар и Павле крај улаза у
наос са MирекFном аналоCијом у Дечанима, КучевишFу и Лесно-
ву; анђео Пахијел који се Vојављује у СFаром НаCоричину, БоCоро-
Mици ПеривлеVFи у ОхриMу и БоCороMици Љевишкој. НараFив-
носF фресака у Велући је врло развијена и сFоCа је јасна VриVаM-
носF овоме сFилу. И уXеMљива иMенFификација кFиFора и њихова
хронолоCија јасно казују Mа је БоCороMичина црква у Велући са-
Cрађена и живоVисана 1368–1371. CоMине. ЈеMино се са Моравским
сFилом моCу MовесFи у везу уосмичени меMаљони и арханђели
на VиласFрима. Али, арханђели на VиласFрима и сFуVцима Vри-
суFни су и у ранијем VериоMу, у Дечанима, Псачи и Кончи.

На крају, на основу свеCа навеMеноC, мора се консFаFовани Mа
живоVис Велуће сFилски и иконоCрафски FреXа изMвојиFи оM мо-
равскоC и VриMружиFи нараFивном сFилу, а архиFекFуру означи-
Fи VреFечом МоравскоC сFила.
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SUMMARY THE PAINTING OF THE VELUĆA’S CHURCH15

Bogorodičina Church in Veluća was built by the Czar Despot Dejan
and his wife Teodora before 1368 and they had it painted form 1368 to
1371, as a family memory and the mausoleum in the inheritance terri-
tory of his parent, Despot Ivaniš. In the beginning of the painting
works, while painting the dome space, the renowned founders found
a very good painter, but he, for some reason ended his work never fi-
nishing the job. Around 1370 the founders did not have an opportuni-
ty to find a good painter, so they hired a group of painters from the
Seacoast that had no qualities. Their drawings were much more sim-
plified and painting procedure quite poor. The flat portraits and bo-
dies without volume with thin arms are weightless. And in combina-
tion with poor colouring they clearly stand aside compared to the to-
tal medieval Serbian painting. By style, but spatially very far away,
the similarities can only be found in the paintings of Georgia.

On the other hand, the total ideological and theological creation of
the painting program is on a very high level and undoubtedly expres-
ses the spirituality of the founder and the local episcope. The symbo-
lical connection had been set and between cycles where all the saints
of the church year were presented together with the composition of
the The Doom. The organic connection has been established with the
whole content of Christian dogma and the earthly history of the foun-
der and his family. The program narration has strong messages on
multiple family and legal belonging to the ruling house of Nemanjić.

The Doom is in symbolical function with the ruler’s iconography and
setting of the divine rights of the earthly rule of the founders their pa-
rents as suzerains and their descendants. The symbolism of The Doom
in Veluća is not only symbolical but it contains some historical reality.
As a mausoleum building Veluća has an overall painting program of
funerary character that fits into all traditions that were set in the be-
ginning of the 13th century by the archiepiscope Sava I. that is why the
Phase concept of in the narthex of the family memory is connected to
the death of the youngest and early deceased Oliver, the grandson of

15 РаM је Vримљен 11. марFа 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.
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the founder and the descendant of this lineage of rulers. The way of
virtue was allusively presented, that he was treading accompanied by
saints in order to reach Heaven. The point of Oliver’s death had been
ideally, symbolically and artistically well presented through phases
by the choice of the saints who clearly mark the calendar of the de-
stiny of death and burial of young Oliver: St Archangel Gabriel, Jully
13th, St Kilik and Julita, Jully 15th, St Marina, July 17th. The painting of
the Veluća’s narthex, for the first time in the Serbian narrative art of
its age has a painting program where the deceased, young gentleman
Oliver, then his uncle Jovan Dragaš and Father Konstantin, allusively
presented through phases connected with saints who represented the
dates declaration, July 13th, their death July 15th and funeral, July 17th

where over their graves their portrait would be painted, that associa-
tes on incurable grief of the whole family. 

The exquisite narrative of the frescoes in Veluća has a direct analo-
gy in the monuments of Serbia in the first half of 14th century and the
age of the Empire and thus it threads forcefully together with the
chronology of its founders. In accordance with that, it can naturally
be stated that the frescoes of Veluća stand out from the Moravski style
by style and iconography and joins the narrative style, and the archi-
tectural features mark this church as a predecessor of building style
in the age of Prince Lazar.

KEY WORDS: Veluća, moravian style, narrative style.


