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РАЗМИШЉАЊА ПОВОДОМ ИСТОРИЈСКИХ СЦЕНА 

ЖИВОПИСА И ЗИДАНОГ ИКОНОСТАСА БЕЛЕ ЦРКВЕ У 
КАРАНУ 

 
 
Апстракт: У раду се износе потпуно нова тумачења историјских 

сцена и идентификација појединих „непознатих“ историјских 

личности насликаних у Белој цркви каранској а све на трагу 

достигнутих сазнања у ранијим истраживањима о непосредним 

родбинским везама цара Душана и кнеза Лазара, као и о Добровоју, 

најстаријем сину кнеза Лазара. На овај начин се откривају 

родбинске везе између кнеза Лазара и жупана Брајана. У исто време 

се врши расветљавање личности из породице жупана Брајана као и 

његова припадност породици Растислалић која је једна од 

најмоћнијих властеоских породица при двору српских краљева и 

царева прве половине XIV века. 

  
 Иако о Белој цркви у Карану нема никаквих изворних 
података о години изградње и живописања, на основу владарског и 
ктиторског ансамбла живописа са сачуваним текстом могло се 
утврдити да је ктитор „Петар звани жупан Брајан са супругом 
Струјом и децом својом“ у време младог краља Душана и супруге 
Јелене. На северном зиду западног травеја и северном делу западног 
зида наоса насликана је ктиторска породица у свечаној поворци 
предвођена жупаном Брајаном, који држи модел цркве у левој руци и 
прилази својој заштитници и патрониму храма, Богородици са малим 
Христом на западној страни северозападног пиластра. Петар Брајан 
је представљен у старијем животном добу, седе косе и браде, 
изборана лица, опуштених очију и дугог шпицастог носа. Одевен је у 
богате, раскошно декорисане дуге хаљине, опшивене златовезом. 
Опасан је видно истакнутим опасачем са позлаћеним чланцима. Дуги 
крајеви опасача се укрштају и падају низ леву ногу. Пребачена преко 
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опасача на десном куку налази се бела марамица. Овакав опасач1 и 
марамица говоре о његовом виском рангу и високој функцији. Иза 
Брајана је његова супруга Струја, доста млађег изгледа од њега, 
округлог лица, крупних очију и малих уста. На глави носи високу, 
отворену капу украшену драгим камењем и бисерима с чијег обода 
се, на њена рамена, спушта бели вео. Тамне, зализане косе, са 
раздељком на средини и великим златним обоцима - наушницама. 
Обучена је у богато декорисану хаљину са плаштом црвене боје 
украшена траком са златовезом. Обе руке је подигла у висину груди, 
ка Богородици и супругу. С њене десне стране приступа Струјина 
млада, плавокоса кћи2 која на глави има украсну златну дијадему са 
три свода у форми крина. Око уништеног лица разазнају се златне 
наушнице - обоци. Одевена је у дугу хаљину са златовезом по 
шавовима. Следе три жупанове кћери одевене на исти начин као 
Брајанова супруга и са истоветном капом са велом. Све три младе 
девојке су овалног лица, танких и малих усана, повијеног носа, 
крупних очију и танких лучно извијених обрва. И њихове раскошно 
декорисане хаљине су сачињене од богатих венецијанских тканина. 
Све три девојке имају истоветне велике, позлаћене минђуше које су 
због тежине фиксиране за капу а израђиване су, према тврдњи 
Дубровчана, „на бугарски начин“ 3. Брајан и сви чланови његове 
породице су без нимбова што значи да нису припадали светородној 
владарској фамилији Немањина колена. 

Читање ктиторског живописа нас упућује на то да је Струја 
друга супруга жупана Петра Брајана и да је девојчица њихова кћи. У 
прилог томе иду позне године жупана Брајана и младолик изглед 
супруге Струје чијим годинама су блиске три старије кћери. Иако су 
већ у „зрелим“ годинама три Брајанове кћери још увек нису удате. 
Остале три кћери, а могуће и два свештеника насликана у соклу 

                                                 
1 Опасач је имао функцију у статусу високог племства што се види и из Душановог 
закона, члан 48: „Када умре властелин, добри коњ и оружје да се дају цару, а 
велика свита бисерна (црвени плашт) и златан појас нека буду сину му...“. Појас је 
био у функцији наследних права на власт а имао је улогу и у произвођењу витезова 
(Ј. Ковачевић; Средњовековна ношња балканских Словена, Београд 1953, стр. 174.). 
2 Сви истраживачи од Кашанина до новијег времена су сматрали да је овде 
насликан Брајанов и Струјин млади син. Међутим, после уверљивих доказа 
Гордане Томовић (Г. Томовић, Историја Титовог Ужица, I, Титово Ужице 1989, 
стр. 143.) и Драгана Војводића (Д. Војводић, О живопису Беле цркве каранске и 

сувременом сликарству Рашке, Зограф 31, Београд 2007, стр. 146-147.) постало је 
сасвим јасно да је реч о девојчици.  
3 Ж. Андрејић, Црква свете Богородице у Доњој Каменици, Рача 2007, стр. 149-150. 
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апсиде, далеко су старије од девојчице и по свему су из првог 
Брајановог брака. 
 Ктиторској породици, изгледа, припадају и две личности 
насликане у соклу северног дела олтарске апсиде, на северној страни 
где су и ктитори. У правоугаоном пољу испод Поклоњења агнецу, у 
доњој зони, где се осликавају декоративне драперије насликана су 
два свештеника у клечећем молитвеном ставу који по свему 
саслужују у служби са Великим архијерејима изнад њих. Први од 
њих у белом свештеничком омофору, тамне браде раздељене на 
средини и дуге мрке косе, сигниран је текстом „презвитер Георгије 
звани Медош“. Други је млад, издуженог лица, кратке браде и 
бркова, висока чела и крупних очију. Одевен је у једноставну плаву 
одећу чтеца. 
 У ктиторску породицу се убраја и непознати јеромонах 
Јован4. Овај јеромонах се помиње у добрим делом уништеном 
натпису изнад северних врата која су накнадно пробијена: „...раба 
Божија Јована јеромонаха мана...“. Остаци његовог малог портрета 
се налазе крај овог натписа. 
 Наспрам ктиторске породице, на јужном зиду западног 
трансепта и јужном делу западног зида наоса налази се владарска 
породица. Владарску породицу предводи родоначелник, Св. Симеон 
Немања, на западној страни југозападног пиластра, затим следе Св. 
Сава архиепископ, свети краљ Милутин, краљ Душан, један 
непознати дечко и краљица Јелена. Симеон Немања „С(ве)ти Симеон 
Мироточац“ је насликан на западној страни југозападног пиластра са 
дугом, равном, седом брадом док му је лице делимично оштећено. 
Око глава има ниб а на глави светлоплави монашки кукул. Одевен је 
у монашку хаљину од грубог тамноплавог, тешког, тежињавог 
платна и огрнут грубим монашким копораном тамно окер боје. У 
левој руци држи бели свитак чији је текст нестао а кажипрстом десне 
руке показује ка Св. Сави до њега, на јужном зиду западног 
трансепта. „С(ве)ти Сава архииепискуп (српски први)“ је насликан 
гологлав са нимбом. Мрке, кратке косе са тонзуром, проседом 
брадом средње дужине и равно подсеченом. На себи има бели 
епископски омофор са тамноплавим крстовима. У левој руци држи 
јеванђеље а десну држи у ставу „benedicti latina“. До Св. Саве је 
„С(ве)ти (Урош Втори)“ са нимбом. На глави има куполасту 
краљевску круну богато украшену драгим камењем и бисерима. У 
                                                 
4 М. Кашанин, Бела црква каранска, Старинар IV, Београд 1927, стр. 133, 139; С. 
Мандић, Једна ктиторка Беле цркве каранске, Старинар IX-X, Београд 1959, стр. 
223. 
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десној руци држи скиптар у виду трокраког – патријаршког златног 
крста украшеног бисерима и драгим камењем. Иако је боја горњег 
дела Милутинове фигуре због оштећења избледела види се на основу 
доњег дела да је обучен у црни дивитисион са лоросом пребаченим 
преко леве руке у којој држи свитак – акакију. Иако је краљ Милутин 
сигниран као свети, а то би значило после смрти и сакрализације, 
није насликан на основу предлошка који га приказује у дубокој 
старости. То значи да је коришћен неки доста старији предложак. 
 И Душан има на глави куполасту круну, обучен у пурпурни 
дивитисион са лоросом пребаченим преко леве руке у којој држи 
акакају, а у десници раскошни вишекраки крст. Душанов лик је 
делимично сачуван али се примећује да је у питању млађа особа, 
широког лица и јаког врата, крупних очију, доста кратких бркова и 
врло мале браде. Десно од његове главе је потпуно уништен 
петоредни текст. 

Долази се до закључка да су најсличнији каранском портрету 
краља Душана насликани у припрати Пећке патријаршије, око 1333. 
године и Кучевишту, око 1335. године. Заправо, Душан из Карана је 
по лику нешто млађи, имајући у виду да је фреска прилично 
оштећена. У сваком случају, никако се не може сврстати после 1340. 
године. 
 Лик ктитора Беле цркве каранске има све физичке особине 
поручиоца и говори да је сликар успео да га аутентично и доста 
верно прикаже. Анализе показују да је такав случај и са већином 
других ктитора из редова српске властеле. Међутим, када су у 
питању владари није увек такав случај због удаљености од двора као 
што је то случај са Караном или Добруном. Пошто ликови актуелних 
владара, сматра се у оба случаја, краља Душана и краљице Јелене, не 
одговарају И. Ђорђевић сматра да су рађени по сећању. На другој 
страни, још је М. Кашанин приметио да се ликови властелинки и 
краљице, односно царице Јелене у Карану и припрати Леснова 
делимично изједначавају. И. Ђорђевић је посумњао у аутентичност 
портрета властеле у Карану и Добруну сматрајући да карански лик 
праоца Ноја одговара портрету протовистијара Стана у Добруну.5 

За готово уништену фигуру гологлавог дечака без нимба 
поред Душана, откривену 1965. године, одмах је претпостављено да 
је у питању његов син Урош.6 Војводић је претпоставио да је то неки 
младић са Душановог двора, заправо, син жупана Брајана.7 Имајући 
                                                 
5 И. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле, Београд 1994, стр. 105-106. 
6 Г. Бабић, 
7 Д. Војводић, 
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све у виду, ми смо претпоставили да је ипак у питању Душанов син 
али да није из његовог брака са краљицом Јеленом, сестром 
бугарског цара Александра.8 

Дакле на јужном зиду западног травеја насликана је „скраћена 
хоризонтална лоза Немањића“ у коју је уклопљен краљ Душан али и, 
што до сада није примећено, дечко који стоји крај њега и, према 
томе, мора бити и он члан династије. То значи да у било каквој лози 
Немањина колена не може бити сликан неки дворски момак у 
противном то би значило да је постао претендент. Зато ће најпре 
бити да је у питању Душанов син, али као што ће мо видети то није 
Урош. 

Приказивање „скраћене хоризонталне лозе“ у којој је 
приказан Св. Симеон Немања, Св. архиепископ Сава и Св. краљ 
Милутин и у Белој цркви каранској је у оквиру спровођења одређене 
политике која се према Византији базирала на оној краља Милутина. 
Тако се Душан није ослањао на очев државни програм већ на дедин 
који је конципирао српску експанзију на југ. До тога је могло доћи и 
због Душановог размимоилажења са оцем и његове улоге у очевом 
убиству, 1331. године.9 

Краљица Јелена је упадљиво постављена издвојено на јужном 
делу западног зида наоса. Десно од краљице а лево од улаза налази 
се доминатна фигура Св. Марине у снажном покрету. Испод леве 
руке, којом држи за косу малу фигуру црног и ружног детета налази 
се текст „Диавол иже иест враг“. У десној руци, којом је снажно 
измахнула, Марина држи дрвени маљ којим намерава да удари и 
уништи ђавола. Оваква представа Св. Марине је ретка појава у 
византијском сликарству10. Осим Богородице са Христом у функцији 
ктиторског чина, на западном делу северозападног пиластра у доњој 
зони западног травеја Беле цркве у Карану, репрезентативној 
историјској сцени са бројним историјским актерима, од светих 
приказана је још само Марина. Пошто је насликана крај врата могло 
би се рећи да је њена улога да штити улаз у храм од демонских сила, 
безбожника и грешника као што то чине два херувима крај пролаза 
зиданог иконостаса ове цркве. Али, уобичајено је да улазе у храм 
универзално штите архангели, предводници небеских војски. Сликар 

                                                 
8 Ж. Андрејић, 
9 С. Марјановић-Душанић, Владарска идеологија Немањића, Београд 1997, стр. 
156-170. 
10 У припрати цркве манастира Арбор у Молдавији, сликане 1541. године, налази 
се истоветна представа Св. Марине. (A. Grabar, G. Opresco, Roumanie – eglises 

peintes de Moldavie, Paris 1962, Tab. IV.) 
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је по жељи ктитора, а пре свега краља Душана, насликао крај краља 
његовог деду, а не оца, Стефана Немању Уроша Дечанског. По свему 
судећи да се разлог за овакву одлуку налази у ситуацији која је 
настала после Душановог сукоба са оцем, његовог свргавања, 
утамничења и његове загонетне смрти. Постоје подаци да је Св. 
краљ Стефан Дечански „од оца ослепљен, а уморен од сина“. Могао 
је сликар по налогу ктитора и владара поред Св. Саве и Милутина 
насликати неког од других славних светих предака тако да је Душан 
са дечком могао бити насликан на јужном делу западног зида наоса 
уз краљицу Јелену, што би било логично. Али није тако учињено. 
Међутим, пошто је сликар на јасан начин издвојио краљицу Јелену 
од владарског ансамбла и крај ње поставио Св. Марину чини се да је 
назначио на тај начин неку њихову духовну узрочно последничку 
везу. Св. Марина мора имати и неку своју алузивну симболику која 
је метафорична у односу на краљицу Јелену и историјски тренутак у 
време осликавања цркве. 

Лице краљице Јелене се стилски и по форми не разликује од 
женских ликова ктиторове породице а поготову од ктиторке Струје: 
обло и широко лице, мала уста, крупне очи и нешто повијен нос. На 
глави носи високу, на горе раширену, шестоугаону круну испод које 
се спушта вео опточен бисерима. За круну је причвршћен пар 
раскошних позлаћених обоца са два реда бисера. Одевена је у 
тамноцрвену гранацу са белим кружним орнаментом, у десници 
држи скиптар а левом указује на Душана. 
 Дуж читаве унутрашње стране некадашњег јужног пролаза 
иконостаса Беле цркве, пролаза који је зазидан и где је касније 
насликана Тројеручица, осликана је раскошна орнаментална трака 
сачињена од геометријских и флоралних елемената. На дну леве 
стране, крај ногу Тројеручице насликана је клечећа женска фигура. 
По свему судећи да је реч о некој старијој монахињи у дубокој 
проскинези која је забрађена црном марамом и одевена у 
тамноплаву, готово црну хаљину. Мандић је претпоставио да је у 
питању монахиња која је учествовала у подизању цркве, ктиторка 
која је приложник у сликању Тројеручице изражавајући јој знак 
захвалности за одређену чудотворну помоћ. Ову монахињу сматра 
женом нижег порекла и, самим тим, њену појаву као такву означава  
првом у српском историјском сликарству.11 Међутим, имајући у виду 
анализу икона и фресака на којима се владари приказују и у дубокој 

                                                 
11 С. Мандић, Једна ктиторка Беле Цркве Каранске, Старинар IX-X, Београд 1959, 
стр. 223-225. 
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проскинези, при чему је овај модел превладао у српској уметности 
XIV века12, може се рећи да је монахиња из Карана била високог 
рода, блиска владару и самом ктитору и зато је могла себе насликати 
овако истакнуто на иконостасу и уз Тројеручицу. Следствeно овом 
мишљењу, чини се да је у вези Богородице Тројеручице, монахиње, 
Св. Марине и супруге краља Душана у Белој цркви каранској 
спроведена једна алузивна метафора чије исчитавање има за резултат 
да је монашко име жене у проскинези Марина а да је њено лаичко 
име могло бити Марија. 
 

* * * 
 
 Прво озбиљније валоризовање архитектонских и сликарских 
вредности цркве Св. Благовести – Беле цркве у Карану извршио је 
Милан Кашанин. На основу стилских особина живописа, портрета и 
изгледа краља Душана Кашанин је проценио да је црква осликана 
1332-1337. године.13 Ова датација цркве је прихватана све до 1975. 
године.14 Међутим, Кашанин се није бавио зиданим иконостасом ове 
цркве и његовим сликаним програмом јер је он био недоступан 
погледу пошто је био потпуно скривен високим дрвеним 
иконостасом који су израдили драгачевски сликари Јанко 
Михаиловић Молер и његов син Сретен Протић15 и који је 
постављен између 1830. и 1848. године.16 

После објављивања Кашаниновог рада дошло је до откривања 
иконостаса са аутентичним средњовековним живописом и изузетном 
фреско иконом Богородице Тројеручице. Убрзо је уследио опис 
иконостаса и анализа његовог врло вредног и уникатног живописа од 

                                                 
12 Војводић сматра да је монахиња у Белој цркви каранској приказана у једном 
потпуно новом виду проскинезе у српској уметности и изван иконографије 
владарске слике. (Д. Војводић, „Обавијен земаљском сликом“ О представама 

византијских и српских средњовековних владара у проскинези, Црквене студије 4, 
Ниш 2007, стр. 382-388.) 
13 М. Кашанин, Бела црква каранска, Старинар III, Београд 1928, стр. 9, 14. 
14 З. Симић, Иконостас Беле цркве у селу Карану и каранска Богородица 

Тројеручица, Старинар VII, Београд 1932, стр. 21, 31; С. Радојичић, Портрети 

српских владара, Београд 1934, 1996, стр. 50; Ј. Ковачевић, Средњовековна ношња 

балканских Словена, Београд 1953, стр. 42; Ђ. Бошковић, В. Кораћ, Бела црква, 
Археолошки споменици и налазишта у Србији, I, Западна Србија, Београд 1953, 
стр. 83; С. Радојичић, Старо српско сликарство, Београд 1966, стр. 142; С. 
Мандић, Једна ктиторка Беле цркве каранске, Старинар IX-X, Београд 1959, стр. 
223. 
15 З. Јанчић, Иконе из Беле цркве каранске, Ужице 1992, стр. 4. 
16 Сретен Протић је умро 1848. године. 
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стране Зоре Симић.17 Преградни зид допире до другог поља 
живописа, висок је три метра а дугачак колико је широк наос. 
Иконостас је органски повезан са пиластрима и са њима представља 
једну површину дужине 4,35 метара. Сва три улаза у олтар су исте 
ширине и висине: 2, 58  х 0,68 м. Преградни зид је од камена са 
којим је зидана читава црква а у форми моста са четири стуба. После 
уклањања дрвеног иконостаса на светлост дана су изронила два 
шестокрила серафима насликана на западним странама стубова око 
царских двери. Серафими су представљени en face тако да су им 
задња црвеномрка крила раширена и укрштена изнад царских двери. 
С преда, низ тело, укршта се други пар крила тако да им се види 
само део ногу и мала стопала. Испод горњих крила појављује се и 
трећи пар крила. Љупке главе серафима су озбиљне али нису истог 
лика, коса је сва у увојцима и спреда повезана белом траком чији 
крајеви код ушију излазе и у правцу крила се лепршају. Око глава 
имају велике нимбове боје старог злата. 
 У ниши зиданог иконостаса насталој накнадним 
зазиђавањем18 јужног пролаза танким зидом, дебљине 0,25 м, 
откривена је Богородица Тројеручица и у дну, с леве стране, крај 
њених ногу монахиња, највероватније, ктиторка ове фреске. 
Тројеручица је насликана окренута царским дверимам, у 
полупрофилу, заогрнута тамноцрвеним мафорионом који јој пада 
низ леђа и на чијим рубовима је вез са ресама златножуте боје. 
Спреда се мафорион на грудима укршта. Испод мафориона 
Тројеручица је одевена у плавозелени химатион  која је у појасу 
благо затегнута невидљивом траком која ствара богато драпирање 
дуж изузетно витког и издуженог тела. На глави и раменима има 
златовежене велике звезде. На дну тунике се појављују стопала са 
црвеним ципелама какве имају ктитор цркве, његова супруга и 
четири кћери. На десној руци држи малог Христа који у левој руци 
држи мали свитак а десном руком благосиља. Христово тело, 
несразмерно мало према фигури Богородице, оденуто је 
златножутим химатионом. На босим ногама има лагане црвене 
сандале. Богородица држи леву руку на грудима, а ипод ње је још 
једна лева, трећа, рука исте величине и у истом положају. Трећа рука 
је насликана тако да делује као да је израсла из тела и да представља 
његов органски део. Десна рука је видно већа од леве. Позадина 
изнад колена је обојена плавозелено, а на доле маслинастозелено 
                                                 
17 З. Симић, Иконостас Беле цркве у селу Карану и каранска Богородица 

Тројеручица, стр. 15-35. 
18 Исто, стр. 25. 
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тако да се ствара утисак да се жути супедион на коме стоји 
Тројеручица налази на земљи. 
 Лево од северних врата иконостаса, на површини пиластра, 
насликана је стојећа фигура Богородице Заступнице – Параклисе у 
десном профилу са развијеним свитком у рукама на коме се налазио 
текст молитве. Лице Богородице, као и фигура, прилично је 
оштећено. Око главе има нимб. Обучена је у таман, плавозелени 
химатион и заогрнута тамно црвеним мафорионом са златовезом и 
ресама. Десно од некадашњих јужних врата, до Богородице 
Тројеручице, откривена је фреска Христа Сведржитеља у положају 
en face. Христос благосиља десном руком а у левој држи јеванђеље. 
Обучен је у љубичаст химатион преко које је окер жута, широка 
хаљина. На ногама има мрке сандале. Са већ познатом представом 
Св. Јована Претече и Св. Петра на јужном и Св. Николе и Св. Павла 
на северном зиду наоса, одмах до иконостаса, Богородицом Моление 
и Христосом Сведржитељом приказан је проширени чин Деизиса 
или молитва Христу за грешне која се овде одвија на самом 
иконостасу: „И тек овде изгледа да је ова представа добила своје 
право место, које јој припада по својој суштини и по свом значењу“. 
Испод фигура, налази се сокл, висине једног метра, осликан у виду 
беле драперије са орнаментиком која је јако оштећена али је по 
свему био слична или иста као на соклу у апсиди. 

Узор и аналогију за Деизис у Белој цркви налазимо у 
оближњој цркви Св. Ахилија у Ариљу, задужбини краља Драгутина, 
седишту моравичке епископије. Узгред, Бела црква је и била у 
надлежности епископа моравичког. Новина у Ариљу је увођењење 
Св. Ахилија, патрона цркве, у Деизис на зиданом иконостасу.19 Осим 
тога, поворка архијереја с ликом светог Ахилија у служби с јужне 
стране олтарског простора Ариља је готово пресликана на јужну 
страну олтара Беле цркве с том разликом што је Ахилије Лариски 
заменио место са светим Кирилом Александријским. Још 
идентичнију аналогију за сликање патрона у проскинитарној ниши 
иконостаса Беле цркве налазимо у епископалној цркви Св. Николе у 
Бањи код Прибоја на Лиму. Као и у Карану и проскинитарна ниша са 
пажљиво сликаним патроном у Бањи је део олтарске преграде. Ниша 
у Бањи је доста плића него у Карану али је по свему судећи настала 
накнадним зазиђавањем јужног пролаза зидане олтарске преграде 
приликом обнове цркве Св. Николе, 1326-1331. године, од стране 

                                                 
19 Изглед јужног дела западног зида олтарске преграде види у: Т. Огњевић, Свети 

Ахилије у Ариљу црква на немирној граници, Београд 2000, стр. 29. 
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краља Стефана Дечанског и тек пунолетног Душана.20 Имајући у 
виду истицање патрона на иконостасу у Ариљу, потом у Старом 
Нагоричину, а поготовову патрона у ниши олтарске преграде у 
временски још блискијој Бањи може се претпоставити да је и 
Богородица Тројеручица у ниши зиданог иконостаса у Карану 
насликана као патрон цркве. 

Још је Симићева изградила одређена добра запажања и 
антиципације у вези иконостаса Беле цркве каранске. Од ниске 
преграде, која је у раном хришћанству одвајала олтарску апсиду од 
наоса, развила се преграда средње висине која се уздизала до прве 
зоне живописа бочних зидова и на тај начин, само до пола, затварала 
поглед у олтарски простор. Пошто су сви византијски иконостаси 
које је навела у Србији, од XII до XVII века, имали двоја врата а 
требало је да их има троја, царске двери, северна и јужна, закључила 
је да нису ни имали јужна врата или, ако су их имали, да су свуда 
била зазидана као што је то случај и у Белој цркви у Карану и Св. 
Димитрију у Марковом манастиру. Зато сматра да иконостас Беле 
цркве у Карану, зидан са троја врата, припада неком архаичном типу 
српских средњовековних цркава.21 Имајући у виду иконостас Беле 
цркве све наше средњовековне иконостасе поделила је на три групе. 
Првој групи припадају иконостаси постављени између другог пара 
пиластара наоса, саграђени као зид са отворима, тако да 
представљају органску и конструктивну целину са њима. Овој групи, 
поред Беле цркве у Карану, сматра, припада и Св. Богородица код 
Куршумлије. Другу групу чине иконостаси, попут оног у Нерезима, 
са богато разрађеном архитектуром, најчешће од разнобојног 
мермера. Трећу групу представља „нов облик олтарске преграде“, 
који се појављује у XVI веку, искључиво од дрвета који еволуира до 
великих висина, до друге и треће зоне живописа.22 

Посебна пажња истраживача је посвећивана каранској 
Богородици Тројеручици која ће, као и сам иконостас до данас 
остати на мети велике позорности историчара уметности. Сматра се 
да је иконостас осликан у исто време кад и читава црква а да је 
                                                 
20 О накнадном затварању јужног пролаза у олтар и изгледу нише олтарске 
преграде са патроном и ктиторске композиције Св. Николе у Бањи види у: С. 
Пејић, Манастир свети Никола Дабарски, Београд 2009, стр. 106, 116, 12, 85-87, 
125, 218, 238. и у: S. Ćurčić, Architecture in the Byzantine sphere of influence around 

the middle of the fourteenth century, Дечани у византијској уметности средином века, 
Београд 1989, фиг. 1. 
21 З. Симић, Иконостас Беле цркве у селу Карану и каранска Богородица 

Тројеручица ,стр. 20-21. 
22 Исто, стр. 23-24. 
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неодређено касније зазидан јужни пролаз иконостаса и у тако 
формираној проскинитарној ниши је насликана Богородица 
Тројеручица. Одмах је примећена врло дуга и витка фигура 
Тројеручице која је изгледа „нарочито потенцирана“. Била је то прва 
појава Богородице Тројеручице у српском и византијском 
средњовековном фреско сликарству и самим тим се повезивала са 
иконом Тројеручице у Хиландару и црквом Богородице Тројеручице  
коју је обновио краљ Милутин у Скопљу и зато се овај мотив 
оцењивао као оригиналност и самосвојност српске уметности. 
Имајући ово у виду Симићева је претпоставила да „не би било 
немогуће да је Бела Црква у Карану некада била баш и посвећена 
Богородици Тројеручици“, да је све то повезано и са 28. јуном23 по 
старом када се некада она прослављала и да све то говори „да се за 
краља Душана десио неки посреднији догађај који је био повод 
постанку монументалне представе Богородице Тројеручице“.24 Зато 
постоји могућност да се култ Богородице Тројеручице ширио из 
њене митрополијске цркве у Скопљу. Ова црква је била позната још 
у доба бугарске и византијске власти, а из основа ју је обновио краљ 
Милутин. Још је Лазар Мирковић претпоставио да постоји 
могућност да је варијанта ове Богородице готово идентично 
поновљена у Карану.25 

Мирјана Татић-Ђурић изражава сагласност са Кашанином и 
Зором Симић да је живописање Тројеручице у Карану могло бити 
последица приказивања иконе-паладија у време првих година 
владавине краља Душана. Наводно, жупан Брајан је као ктитор Беле 
цркве и учесник у првим Душановим успешним ратовима против 
Угара, 1335. године, ставио паладиј српске земље на иконостас своје 

                                                 
23 О 28. јуну као дану празника чудотворне иконе Богородице Тројеручице 
сазнајемо тек 1661. године на простору Русије. Те године је руски патријарх Никон 
сместио верну копију иконе Тројеручице у Васкрсенски манастир (Нови 
Јерусалим) у Москви. (*** Велики православни богословски енциклопедијски 

речник, том II, Нови Сад 2000, стр. 309.; Х. Столић, Православни светачник 1, 
Београд 1988, стр. 521.).  Међутим, култ Богородице Тројеручице се помиње у 
Москви, 12. јула, у цркви Покрова на Голинках на реци Москви, у Белобуршкој 
пустињи у Орловској губернији и у манастиру Воронеж.  Једино се Богородица 
Тројеручица слави 28. јуна у Сухотинском манастиру. (М. Татић-Ђурић, Студије о 

Богородици, Београд 2007, стр. 589-590.) Српска православна црква прославља 
Богородицу Тројеручицу 12. јула. (Х. Столић, Православни светачник 2, Београд 
1989, стр. 560-561.) 
24 З. Симић, Иконостас Беле цркве у селу Карану и каранска Богородица 

Тројеручица, стр. 27-32. 
25 Л. Мирковић, Хиландарске старине, 1. Икона Богородице Тројеручице, Старинар 
X-XI, Београд 1936, стр. 85. 
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задужбине. Свети Сава је, наводно, из Лавре Св. Саве Освећеног 
пренео иконе Млекопитателнице и Тројеручице у Хиландар, а потом 
Тројеручицу у Србију и сместио у Студеницу. Ова икона паладијум, 
према предању, „због безакоња лице своје од Србије одвратила и 
удаљила се“. Стојећа Тројеручица у Карану нема вотивну руку - 
шаку „Дамаскинове одсечене деснице“, већ своје две леве руке а то 
је везује за другачије предање. То је повезује за предање о слици Св. 
Луке и руки као печату сведочанства или за народно предање 
румунских Срба у којој трећа рука Богородичина у магновењу 
израста из тела да би ухватила и спасила побожну девојку Марију.26 

За тумачење значења Богородице Тројеручице у Белој цркви 
каранској, значају који је имала за краља Душана, као и њеном култу 
у Србији са центром у Скопљу од изузетног значаја је претпоставка 
да је она, или њен датум прослављања, у вези са неким значајним 
догађајем. Изузетно важан догађај за Србију и младог краља 
Душана, који се одиграо 28. јула 1330. године27, била је велика 
победоносна битка против Бугара на Велбужду код Ћустендила. 
Краљ Стефан Дечански и млади краљ Душан су војску окупили на 
Добрич пољу у Топлици са планом да се ту сукобе са непријатељем, 
а потом су кренули ка Ћустендилу. Може се претпоставити да је 
полазак српске војске са Добрич боља извршен 28. јуна, месец дана 
пре битке. Застали су у Милутиновој ктиторији у Старом 
Нагоричину молећи се Св. Ђорђу28: „И тако павши пред иконом 
мученика Христова, поче сузама мочити земљу, молећи му се... јави 
силу Твоју као што си некада помогао господину моме Стефану 
Немањи против његових непријатеља“. Сматра се да је нов 
позитиван знак за српску војску био помрачење сунца, 16. јула. 
Сасвим је извесно да је у битци на Велбужду учествовао и 
моравички жупан Петар Брајан. 

                                                 
26 М. Татић-Ђурић, Студије о Богородици, Београд 2007, стр. 585, 588, 573-574. Да 
се Богородица Тројеручица из Карана и њен ктитор могу повезати са српском 
народном скаском показује нам и један детаљ на јужном делу западног зида наоса 
где се поред краљице Јелене, наспрам Тројеручице, налази насликана Св. Марина 
како чекићем удара црног ђавола кога држи у левој руци за косу. Ова светица се у 
оваквој иконографској форми појављује у Карану први и једини пут у српској 
уметности, а потом још у Св. Илији у Долгаецу, у Македонији, 1454. године (Г. 
Суботић, Охридска сликарска школа XV века, Београд 1980, стр. 52-53, сл. 21.) и 
Арбору, у Румунији, 1502-1541. године. 
27 *** Византијски извори за историју народа Југославије VI, Београд 1986, стр. 
210, 338. 
28 М. Митић, Приче о краљевима српског средњег века, Ниш 1993, стр. 100-101. 
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Дуж читаве унутрашње стране некадашњег јужног пролаза 
иконостаса Беле цркве, пролаза који је зазидан и где је касније 
насликана Тројеручица, насликана је раскошна орнаментална трака 
сачињена од геометријских и флоралних елемената. На дну леве 
стране, крај ногу Тројеручице насликана је клечећа фигура 
монахиња у проскинези. Мандић је претпоставио да је у питању 
монахиња која је учествовала у подизању цркве, ктиторка која је 
приложник у сликању Тројеручице изражавајући јој знак 
захвалности за одређену чудотворну помоћ. Ову монахињу сматра 
женом нижег порекла и самим тим њену појаву као такву означава  
првом у српском историјском сликарству.29 Међутим, имајући у виду 
анализу икона и фресака на којима се владари приказују и у дубокој 
проскинези, при чему је овај модел превладао у српској уметности 
XIV века30, може се рећи да је монахиња из Карана била високог 
рода, блиска владару и самом ктитору и зато је могла себе насликати 
овако истакнуто на иконостасу и уз Тројеручицу. 

У пролазима иконостаса у Белој цркви у Карану су насликани 
велики крстови с уписаним крсним словима. Слова ФК ФК ПР ПР, 
IС ХС П П ААА ККК и IС ХС Д Д као и два серафима на стубовима 
чела иконостаса имају профилактичку улогу, спречавају улаз 
нечистим и злим силама у олтар. На полеђини иконостаса Беле 
цркве, страни окренутој часној трпези и олтару, такође је сачуван 
аутентични живопис на цигла црвеној основи. Реч је о архиђакону 
Стефану који са ђаконима Еуплосом и Романом саслужује у служби 
великих архијереја на источном зиду олтарске апсиде. 

До скоро је олтарска преграда као зидани иконостас у Белој 
цркви каранској сматран преломним тренутком развоја у историји 
византијског типа иконостаса.31 Показало се, међутим, иконостаси у 
Старом Нагоричину и Карану имају своје претходнике у неколико 
црквава на Пелопонезу, источно од Спарте, у Јеракију,32 у 

                                                 
29 С. Мандић, Једна ктиторка Беле Цркве Каранске, Старинар IX-X, Београд 1959, 
стр. 223-225. 
30 Војводић сматра да је монахиња у Белој цркви каранској приказана у једном 
потпуно новом виду проскинезе у српској уметности и изван иконографије 
владарске слике. (Д. Војводић, „Обавијен земаљском сликом“. О представама 

византијских и српских средњовековних владара у проскинези, Црквене студије 4, 
Ниш 2007, стр. 382-388.) 
31 Г. Бабић, О живописаном украсу олтарских преграда, Зборник за ликовне 
уметности 11, Нови Сад 1975, стр. 33. 
32 И. Ђорђевић, О фреско-иконама код Срба у средњем веку, Зборник за ликовне 
уметности 14, Нови Сад 1978, стр. 88-90. 
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Евангеларији, с почетка XIII века и Св. Јовану Златоустом и Св. 
Николи из XIII века.33 

Радомир Станић, али не само он, за разлику од Зоре Симић, 
имао је мишљење да су зидане олтарске преграде биле ретка појава у 
нашој средњовековној црквеној архитектури која није озбиљније 
истраживана. Имајући то у виду, а у вези са зиданим иконостасом 
Св. арханђела Михајла у Поблаћу код Прибоја, побројао је, међутим, 
низ других цркава са оваквом врстом иконостаса из XIV-XVII века: 
Св. Богородица код Врања, Св. Ваведење у Липљану, у Јаначком 
Пољу код Новог Пазара, Шопском Рудару код Криве Паланке, 
Крепичевцу, Пустињи, Слокоштици и сретењу Овчарском. Уочио је 
да су зидани иконостаси досезали до висине архитравне греде, 
односно највише тачке од које почиње да се уздиже свод. Неки имају 
двоја а неки троја врата, различитих по величини и броју отвора. У 
сваком случају, сматра, цркве грађене после XV века имају зидане 
иконостасе са по двоја врата а источна страна „изгледа да никада 
није била живописана, као ни што добар део – нешто мање од 
половине западне стране – од почетка није био осликан«.34 
 У новије време, међутим, иконостас Беле цркве у Карану не 
привлачи никакву пажњу истраживача, како приликом проучавања 
српских иконостаса средњег века, тако ни у оквирима 
преиспитивања неправилности њиховог развоја ка високим дрвеним 
преградама које су, у суштини, у знаку  подељености  Бога од човека 
и свештенства од народа.35 
 

* * * 
 

Успостављање нових антиципација о хронологији сликарства 
Беле цркве у Карану уследило је после уочавања нових детаља у 
владарској композицији. Протојереј Милутин Крстовић је открио у 

                                                 
33 Исто, стр. 87-89. 
34 Р. Станић, Зидани иконостас цркве Св. арханђела Михаила у Поблаћу код 

Прибоја, Зборник за ликовне уметности 19, Нови Сад 1983, стр. 95-115; Исти, 
Одабрани радови, Београд 2007, стр. 67-83. 
35 Епископ браничевски Игњатије, Дијалектички однос између Царства Божјег и 

Царства земаљског као претпоставка за појаву олтарских преграда, 
ИКОНОСТАС као духовни и културни печат православних хришћана, Крагујевац 
2007, стр. 22-23; У овом Зборнику, у свом раду који се дотичe српских 
средњовековних иконостаса XI-XIV века, ни Оливера Кандић не помиње 
иконостас Беле цркве у Карану као значајан пример (О. Кандић, Архитектура 

средњовековних олтарских преграда у православним црквама Србије, Иконостас, 
Крагујевац 2007).    
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владарској композицији, на западном делу јужног зида наоса цркве у 
Карану, малу дечју фигуру без круне, десно од краља Душана, у којој 
је препознао будућег цара Уроша V и на основу тога је извршио 
промену хронологије живописања Беле цркве. Он је претпоставио да 
је живопис настао годину две после Урошевог рођења, 1338. године. 
Прихвативши без резервно да је у питању Урош V Гордана Бабић је 
закључила да је живопис морао настати неколико година после 
рођења Уроша V али пре крунисања за краља 13. априла 1346. 
године. Она сматра да је Урошев портрет у капели Св. Николе 
манастира Дечана морао настати када је имао девет до десет година, 
после 1346. године, а не око 1340. када је имао свега три године. 
Имајући у виду ово, као и да је Урош могао бити крунисан за младог 
краља и пре 1346. године, Гордана Бабић је констатовала да се 
„може веровати да је Бела Црква у селу Карану живописана око 
1341-1342 године, тј. пре него што је Душан донео коначну одлуку о 
свом наследнику на српском престолу“.36 Ова датација живописа 
Беле цркве у Карану била је опште прихваћена.37 Иван Ђорђевић је 
касније изнео импровизован и потпуно неприхватљив опис изгледа 
Уроша V у владарској композицији Беле цркве каранске: „... 
насликан... са отвореном круном на глави (!?); он држи и велики 
крст“ (!?).38 

Међутим, у новије време је примећено да, иако мала, фигура 
поред краља Душана не одговара описима јер има доста старији 
изглед. Драган Војводић примећује да „дечак“ нема круну и нимб и 
да у левој руци нема крст већ скиптар какав су носили државни 
достојанственици, односно некрунисани владарски синови. 
Закључује да овде није насликан владарски син, шта више, ни члан 
владарске породице, дакле, ни Урош ни Симеон Синиша, Душанов 
полубрат. Војводићева аргументација учинила је сасвим спорном 
општеприхваћену хронологију Гордане Бабић тако да је изнета 
тврдња да има „знатно више основа за уверење како су фреске у 
Карану настале пре 1336/1337. године“. Војводић је покушао да 

                                                 
36 Г. Бабић, Портрет краљевића Уроша у белој цркви каранској, Зограф 2, Београд 
1967, стр. 17-19. 
37 В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1975, стр. 62, 211; И. 
Ђорђевић, О фреско-иконама код Срба у средњем веку, Зборник за ликовне 
уметности 14, Нови Сад 1978, стр. 88; Г. Томовић, Историја Титовог Ужица, 
Титово Ужице 1989, стр. 141; А. Бабић, Фреске каранске цркве, Међај 23/25, 
Ужице 1990, стр. 164; И. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле у доба 

Немањића, Београд 1994, стр. 140; Р. Познановић, Бела црква у Карану, Ужице 
1996, стр. 12; М. Татић-Ђурић, Студије о Богородици, Београд 2007, стр. 571. 
38 И. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића, стр. 140. 
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понуди и уверљив одговор ко је насликан поред краља Душана. Он 
сматра да је у питању неки скиптроносац, свећоносац, копљоноша 
или мачоносац као дворјанин и да би то могао бити син жупана 
Брајана јер је на таквом месту, поред владара, могао бити насликан у 
очевој задужбини.39 Тако je хронологија градње и живописања Беле 
цркве и њеног иконостаса врло убедљиво померена у време око 
1336-1337. године, око рођења Душановог и Јелениног сина Уроша, 
како је то своједобно оценио и Кашанин. 

На овај начин се целокупан проблем хронологије Беле цркве 
каранске поново отворио. Разматрајући питања хронологије градње 
и осликавања Беле цркве у Карану треба се осврнути још једном на 
укупну историјску хронологију владара, сизерена ктитора. 

Душан је рођен 1308. године, у првом браку Стефана Уроша 
III Дечанског са Теодором, ћерком бугарског цара Смилца, годину 
дана пре него што је његов отац, као „млади краљ“, добио на управу 
Зету. Када су се браћа, краљеви Милутин и Драгутин измирили, 
Дечански из Зете покушава да збаци оца али не успева и бива 
заробљен, 1312. године. Упућен је по очевом наређењу у Скопље где 
је ослепљен а потом је прогнан у Цариград где је са породицом и 
петогодишњим сином Душаном провео 8 година. Вратио се у Србију 
1320. године, када је Душан имао непуних 13. година. Када је умро 
краљ Милутин, 29. октобра 1321. године, Дечански је обзанио да му 
се вратио вид и потом истакао право на престо, поред млађег брата 
Константина и Владислава II, сина краља Драгутина. Дечански је од 
стране архиепископа Никодима крунисан за краља у Жичи, на 
Богојављање, 6. јануара 1322. године. Том приликом је Душан 
крунисан за „младог краља“ пошто је постао пунолетан. По свему 
судећи после навршених 14. година40 млади краљ је и ожењен. 
Стефан Дечански је нападнут од стране противкраља Константина 
али је успео да га порази у боју и лиши живота. Стефан Дечански и 
млади краљ Душан су обновили епископалну цркву Св. Николе у 
Бањи прибојској, 1326. године. Душан је у Бањи насликан 
голобрад41, када је могао имати око 18. година. Уследио је почетак 
зидања манастира Дечана, 1328. године. У битци на Велбужду, 28. 

                                                 
39 Д. Војводић, О живопису Беле цркве каранске и сувременом сликарству Рашке, 
Зограф 31, Београд 2007, стр. 148-150. 
40 У средњем веку су дечаци постајали пунолетни, зрели за брак и пословно 
способни са навршених 14. година, а двеојчице са 12. година. (С. Шкарић, О 

стицању пословне способности  у средњовековном српском праву, Зборник радова 
Византолошког института XLIII, Београд 2006, стр. 71-76.) 
41 С. Пејић, Манастир свети Никола дабарски, Београд 2009, стр. 125. 
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јула 1330. године, Дечански и Душан су страховито поразили 
бугарског цара Михајла III Шишмана који је при бекству и убијен. 
На власт је дошао Михајлов син Стефан Јован, унук краља 
Милутина, сестрић Стефана Дечанског, а Бугарска је постала вазал 
Србије. Душану је тада била 23. година живота. Пре септембра 
месеца исте године дошло је до сукоба Душана са оцем кога је 
заробио у тврђави Петрич, а затим га утамничио у Звечану са другом 
супругом, Маријом Палеолог и децом из тог брака: Симеоном, 
Јеленом и Теодором. Душан се крунисао за краља, на Малу 
Госпојину, 8. септембра 1331. године, када је имао 24. године. На 
власт у Бугарској је дошао Александар Асен, сестрић Михајла III 
Шишмана. Под нејасним околностима, Стефан Дечански је умро, 11. 
новембра 1331. године.42  

Већ на пролеће 1332. године краљ Стефан Урош IV Душан се 
оженио Јеленом,43 сестром бугарског цара Александра. Када се 
оженио са Јеленом Душан је већ био у 24. години живота. Такво 
животно доба се у то време за владара сматрало зрелим и за брак 
позним. После ратовања са Византијом и склапања мира, 26. августа 
1334. године, Душан се окренуо ка Угарској чији је краљ Карло 
Роберт прешао Саву и заузео Мачву, Колубару и Београд, а потом, у 
рано лето 1335. продро и у северне делове Србије. Када је Душан са 
својом војском и помоћним византијским трупама стигао у Жичу 
Карло се панично повукао преко Саве код Београда при чему се 
велики број његових војника утопио у реки. Ово панично повлачење 
је морало бити изазвано неким другим разлозима. Пре ће бити да је 
угарска војска снажно нападнута када је из Мачве кренула на југ, у 
земљу Моравицу и зато је кренула у повлачење. Рат је потрајао, а у 
њему је на страни Угарске узео учешће и босански бан Стефан II 
Котроманић. Током 1336. године Душан је био заузет неким 
„важним домаћим стварима“. Априла месеца су у Србију стигли 
изасланици аустријског херцога Отона који су преговарали о 
женидби краља Душана са Јелисаветом, ћерком Јелисавете 
Арагонске и покојног немачког краља Фридриха Лепог. То јасно 
говори да је још у јесен 1335. године дошло до брачног расцепа 
између Душана и Јелене Асен. Иако су провели у браку неколико 

                                                 
42 К. Јиречек, Историја Срба I, Београд 1978, стр. 211-212; Д. Спасић, А. 
Палавестра, Д. Мрђеновић, Родослове таблице и грбови српских династија и 

властеле, Београд 1991, стр. 57-58; С. Ћирковић, Владавина Стефана Уроша 

Дечанског, Историја српског народа  I, Београд 1994, стр. 496-510.  
43 Јиречек је сматрао да је до свадбе дошло „О Васкрсу“, на Цвети или Васкрс, 19. 
априла 1332. (К. Јиречек, Историја Срба I, Београд 1978, стр. 213.) 
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година Душан и Јелена нису имали деце, поготову не сина, тако да 
то може бити разлог. Сасвим је извесно да се Душан припремао за 
развод и склапање новог брака. Међутим, Јелена је убрзо, 1. 
септембра 1336-1337. године, родила сина,44 Стефана Немању Уроша 
V када је Душан био у 28-29. години живота.45 

У овим околностима се пред Душаном појавила нова 
ситуација. Када је принц Лазар, 1339. године, ступао у пунолетство 
краљ Душан је морао да се одлучи и за свог наследника прогласи 
двогодишњег сина из другог брака, Немању Уроша V. Пошто је 
постао пунолетан, Лазар је ожењен са властелинском ћерком, а не 
владарском, и тако је стављен у бочну грану династичке вертикале.   

После смрти византијског цара Андроника против младог 
цара Јована устао је велики доместик Јован VI Кантакузин и 
прогласио се царем, а у јулу 1342. године је склопио савез са краљом 
Душаном што је српском краљу отворило пут за нова освајања  
делова Византије. После заузимања Сера, 1345. године, Душан је 
одлучио да се крунише за цара. На Цвети, 9. априла, у Скопљу је 
српски архиепископ Јоаникије проглашен за патријарха. На Васкрс, 
16. априла 1346. године, патријарх Јоаникије, уз сагласност и 
присуство бугарског патријарха Симеон и охридског архиепископа 
Николе, крунисао је Душана царском круном. У исто време Урош V 
је у десетој години живота проглашен за краља. Године 1350-51. 
Немања Урош V је постао пунолетан и, највероватније, тада, или 
убрзо, дошло је до његове женидбе са Аном, ћерком влашког војводе 
Александра. Већ 1353. године дошло је до женидбе Лазара са ћерком 
кнеза Вратка чије је порекло од великог жупана и дукљанског краља 
Вукана, најстаријег сина великог жупана Стефана Немање. Лазар је 
тада био у 28. години живота. На врхунцу моћи и снаге српске 
државе, цар Душан је умро, 20. децембра 1355. године, када је његов 
син Урош имао 18. година46. 

Брачна криза која је избила између краља Душана и Јелене, 
1335-1337. године, своје трагове има и у владарској инвеститури 

                                                 
44 К. Јиречек, Историја Срба I, стр. 217-218; Д. Спасић, А. Палавестра, Д. 
Мрђеновић, Родослове таблице и грбови српских династија и властеле, Београд 
1991, стр. 58; С. Ћирковић, Владавина Стефана Уроша Дечанског, Историја 
српског народа  I, Београд 1994, стр. 511-515. Јиречек наводи непријатељско 
расположење Орбинија који је тврдио да је Јелена била „donna perversa“ и 
„непријатељ римокатолика“ (К. Јиречек, Историја Срба I, стр. 213.) 
45 Ж. Андрејић, Света српска лоза, стр. 59. 
46 К. Јиречек, Историја Срба I, стр. 222, 236; Д. Спасић, А. Палавестра, Д. 
Мрђеновић, Родослове таблице и грбови српских династија и властеле, стр. 58; С. 
Ћирковић, Владавина Стефана Уроша Дечанског, стр. 527-528. 
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краља Душана као триумфатора у спољној припрати манастита 
Трескавца, 1337-1338. године.47 Иако је фреска добрим делом 
уништена јасно се види да је Душан, очигледно, насликан сам, без 
супруге Јелене. 

Реперкусије из Душановог претходног брака као и трагови 
кризе у првим годинама другог брака врло су уочљиво објашњене у 
владарском ансамблу у Белој цркви каранској. Сасвим је уочљиво да 
је краљица Јелена насликана одвојено од краљ Душан и дечка до 
њега. Некакав Јеленин пређашњи „грех“ је метафорично приказан 
кроз присуство Св. Марине до ње која чекићем убија ђавола.48 По 
свему судећи, живопис Беле цркве каранске је настао убрзо после 
рођења Уроша. Пошто је у питању врло мало дете које се по правилу 
не живопише Урош са Јеленом овде није ни представљен. 

Војводић је у вези дечака до Душана антиципирао да је у 
питању неки млади царски дворјанин а све држећи се овештале 
историјске интерпретације да Душан није имао више бракова и, осим 
Уроша, друге деце. Упадљива раздвојеност Душана и „дворјанина“ и 
његове супруге Јелене Асен наговештава да је на овај начин 
метафорично означено да је у питању Душанов син али да то није 
Урош који је из брака са Јеленом Асен. Пошто Урош није у питању 
поставља се ко је насликан уз краља Душана? 

На основу наших истраживања базираних на бројном 
домаћим изворима и двема византијским историјама, Дукиној и 
Халкохондиловој, као и изучавању ктиторског ансамбла у цркви 
манастира Велуће доказали смо да је краљ Душан у првом браку био 
ожењен са ћерком великог деспота Иваниша. По свему судећи, ова 
Душанова супруга се звала Марија.49 Душана је оженио отац, Стефан 
Дечански, после крунисања за „младог краља“, када је постао 
пунолетан, 1323. године, ћерком свог високог властелина Иваниша. 
Позивајући се на српске савремене изворе и на поменуте византијске 
историчаре доказивали смо да је у овом браку Душан добио сина 
Лазара, потоњег српског великог кнеза и владара. Лазар је рођен 

                                                 
47 С. Цветковски, Портрети византијских и српских владара у манастиру 

Трескавцу, Зограф 31, Београд 2007, стр. 160, 166. 
48 Јелена се први пут помиње у Карану. У време сликања у Карану и Јелени је 
морало бити преко 20 година, а то значи да је рођена око 1310. године и да је била 
пар година млађа од Душана. По свему, Јелена јој је титуларно име. Хрватски 
летописи је знају као Ану, Орбини и Лукарић је помињу као Рогозну, а хроничар 
Бранковић је назива Роксандом. (М. Пурковић, Царица Јелена, Годишњак „Слоге“, 
стр. 36-37.) 
49 Ж. Андрејић, Велућа Драгаша, Рача 1996, стр. 56-59, 72; Исти, Манастир Велуће, 
Рача 2002, стр. 143-144, 165; Исти, Света српска лоза, Рача 2005, стр. 19-20, 59. 
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1325. године50 и према томе произилази да је Лазар у време сликања 
Беле цркве у Карану имао око 14. година и да је он овде поред оца 
Душана51 и насликан у орнату и са скиптром какав обично носе 
некрунисани владарски синови. Када је дошло до великих промена 
после свргавања Стефана Дечанског и преврата у Бугарској, 1331. 
године, Душан је одагнао Марију да би се оженио бугарском 
принцезом која је том приликом добила титуларно име Јелена. 

Наша историјска наука је давно усвојила да је отац кнеза 
Лазара логотет Прибац52. Међутим, по свему произилази да је 

                                                 
50 Исто, стр. 57; Исто, стр. 141-143. Наша историјска наука је озваничила 
интерпретацију по којој је Лазар рођен 1329. године и да је, према томе, у време 
Косовског боја, у време смрти имао око 60. година. Још од Руварца су одбачене 
тврдње П. Срећковића и Ч. Мијатовића да је Лазар рођен 1322-23. године као и то 
да је на Душанов двор дошао врло рано, када је напунио 16. година, 1338-39, а да 
је са двора отишао када је добио на управу „државу краља Драгутина“, око 1347. 
године. (И. Руварац, О кнезу Лазару, Бој на Косову – старија и новија сазнања, 
Београд 1992, стр. 22.) Руварац је ове тврдње одбацивао имајући у виду да је Лазар 
био у браку само са Милицом, од 1344-45. године, као и хронологију њихове деце 
а понајвише ћерке Маре и њених синова. (Исто, стр. 23.) 
51 Византијски хроничар Дука у Историји Византије, крајем XIV века, тврди да је 
„Лазар син Стефана (Душана)“ а то исто тврди и Псеудо Сфранцес, у XV веку, 
„краљ Лазар... син краља Стефана“. (М. Динић, Дукин преводилац о боју на Косову, 
Зборник радова Византолошког института VIII-2, Београд 1963, стр. 61.) Велики 
доказ да је Лазар син краља Душана и унук Стефана Дечанског је и повеља 
манастира Хиландара коју је издао деспот Стефан, 1406. године, у којој истиче да 
је праунук Стефана Немање. (А. Соловјев, Одабрани споменици српског права, 
Београд 1926, стр. 190-191.) Ми смо доказали да он прадедом назива, заправо, 
Стефана Немању V Уроша III Дечанског (Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, 

Мирослави, Завиде и Немање, или о пореклу жупана Стефана Немање, 
Новопазарски зборник 26, 2002, стр. 39-40, 54.) који се тако и потписао на крсту 
који је даровао манастиру Дечани. М. Шакота, Дечанска ризница, Београд 1984, 
стр. 203.) Још већи доказ представља натпис на порталу старог нартекса Раванице: 
„... брату Стјепану унуку цара благовјарнаго Степана“. (Б. Вуловић, Раваница, 
Саопштења VII, Београд 1966, стр. 36-37; Г. Томовић, Морфологија ћириличних 

натписа на Балкану, Београд 1974, стр. 84.) 
52 Пре 1371. године о кнезу Лазару се готово ништа незна, а поготову о његовом 
пореклу. Поједини Родослови и летописи кажу да је Лазар „од родитеља велможа 
који су као први уживали углед на царском двору“ али не кажу ко су (Љ. 
Стојановић, Родослови и летописи, стр. 86.). Патријарх Данило III, за кога смо 
утврдили да је, заправо, трећи син великог деспота Иваниша, ујак кнеза Лазара, 
поистовећује Лазаревог оца са Стефаном Душаном, да је Лазар као младић доспео 
на двор где га је Душан држао за сина, дао му сродницу за жену и прорекао да ће 
владати српском земљом. Други један Родослов, пак, каже за кнеза Лазара да је 
ванбрачни син Душанов (Љ. Стојановић, Родослови и летописи, стр. 54.). Неки 
Летописи тврде да је „отачество јего (Лазарево) град Прилепац, отац јего Прибац“ 
(Љ. Стојановић, Родослови и летописи, стр. 210-213, 288.). Прибац је, наводно, 
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Марија, Лазарова мајка, по вољи или уз сагласност краља Душана, 
преудата за логотета Припца. У овом браку Марија је имала кћер 
Драгану која ће бити удата за великог челника Мусу.53 

Потпуно поуздано се зна да је Лазар био дворјанин цара 
Душана а са титулом ставилца се први пут појављује у врем цара 
Уроша, 1363. године. Пре тога, 1350. године, за време цара Душана 
ставилац је Војислав Војиновић.  Пре ће бити да је Лазар у време 
цара Душана имао виши чин а да је у време цара Уроша и његове 
мајке Јелене постављен на једну од најнижих дворских функција54 
иако је његов углед био далеко већи. Када је добио титулу кнеза, 
после 1365. године, Лазар је напустио двор а тада је имао 42. године. 

Урош V, син из актуелног брака, постао је први очев 
наследник преко кога се имала успоставити даља законска вертикала 
српске владарске лозе Немањина колена. Свођење принца Лазара на 
чин обичног дворјанина је последица новонасталог стања у другом 
браку краља Душана. Урош је одређен за наследника престола а 
Лазар је стављен на маргину бочних наследника.   

Више пута, у претходним истраживањима, долазили смо до 
закључка да је и кнез Лазар био ожењен пре брака са Милицом. Са 
Милицом га је оженио цар Душан, сматра се, 1354. године, а тада је 
Лазар имао 31. годину. Већ смо истакли да је из првог Лазаревог 
брака најстарији син Добровој који се редовно помиње у изворима55. 
Имајућу у виду изворе, још је Руварац прихватио да је кнез Лазар 
имао три сина, али са Милицом: Стефана, Вука и Добровоја, 

                                                                                                                         
припадао властеоској породици Хребељановић али се о њој ништа не говори ни у 
старијим ни у млађим изворима. Једино Мавро Орбин каже да „Кнез Лазар био је 
син Прибца Хребељановића властелина и великаша у време цара Стефана“ (М. 
Орбин, Краљевство Словена, стр. 93.). Прибац се први пут појављује у повељи 
краља Душана коју су Дубровчани превели на латински, 1340. године, „Pribez 
logofeto“ (М. Пуцић, Споменици српски II, Београд 1862, стр. 47.). У исто време се 
појављује и логотет Јоаникије, чије световно име није познато, који је 1338. године 
постао архиепископ а потом и први патријарх. Одбија се могућност да је у питању 
Прибац (Р. Михаљчић, Лазар Хребељановић, Београд 1989, стр. 19.). У Похвали се 
каже да „кнезу Лазару бист родитељ велики слуга царев Прибац“, а то би значило 
да је Прибац и напредовао у дворској служби. 
53 Ж. Андрејић, Манастир Велуће, стр. 144. 
54 О ставилцу и његовом дворском рангу у: Р. Михаљчић, Ставилац, Историјски 
часопис XXIII, Београд 1976, стр. 5-19. 
55 К. Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића, Београд 1989, стр. 82. 
Пошто је Константин Филозоф савременик деспота Стефана овај његов податак је 
поуздан. Касније се у српским родословима и летописима стално помиње и трећи 
Лазаров син Добровој, али најчешће се наводи први по реду.  
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сматрајући да је Добровој био најмлађи и да је млад преминуо56. 
Добровој је могао бити рођен 1338-1339. године и у време Косовске 
битке, 1389. године, кад је заједно са оцем страдао, имао је око 50. 
година.57 

Имајући у виду све ово као и то да су у владарском ансамблу 
и ктиторској поворци присутни Лазар, син краља Душана и 
непозната девојчица, кћи жупана Брајана сасвим јасно произилази да 
су они у некој великој међузависности. Заправо, сматрамо да 
историјски живопис у Белој цркви каранској сведочи и о женидби 
некрунисаног принца Лазара са ћерком високог и заслужног 

                                                 
56 И. Руварац, О кнезу Лазару, стр. 21. 
57 Исто, стр. 67-69; Исто, стр. 156. Непознати писац (Григорије Цамблак) је 
забележио да „би ту и убијен, па и онај дивни муж свети кнез Лазар... и ухватише 
га, и приведен би с мноштвом властеле његове, као овце на клање. Тада би 
одсечена часна глава његова с мноштвом му властеле...“ (Д. Павловић, Р. 
Маринковћ, Из наше књижевности феудалног доба, Сарајево 1959, стр. 150.) 
Константин Филозоф, 1433. године, каже да се „... и овај велики (Лазар) и они који 
су с њим свежу венцем мучеништва... Постиже (Лазар) блажену смрт тако што му 
је глава посечена, а његови мили другови молили су усрдно да погину пре њега, да 
не виде његову смрт.“ (К. Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића, 
Београд 1989, стр. 85) Турски хроничар Уруџ (XV век) описује погубљење кнеза 
Лазара на Косову на следећи начин: „У том боју ухватише деспота Лаз-оглију са 

сином и допремише их пред господара народа... Бајазит хан изда наредбу. 
Обојицу погубише...“. Ашик паша Заде (XV век) наводи Лазареву поруку Мурату 
пред бој на Косову и описује његово погубљење: Доведи заједно са собом и своје 
синове. И ја имам сина, ја сам такође одлучио довести га са собом... 
Допремише Лаза(ра) с његовим сином. И њих доведоше у стање, које им 
приликоваше“. (А. Олесницки, Турски извори о косовском боју, Гласник Скопског 
научног друштва XIV, Скопље 1934, стр. 77.) Доказ више да је Добровој био 
ухваћен и погубљен са оцем, кнезом Лазар, налазимо и у илустрацијама које 
приказују погубљење кнеза Лазара. У Другом Остермановом тому, средина XVI 
века, приказује се одсецање глава две личности обучене у пурпурну владарску 
одећу. Једној, вероватно кнезу Лазару,  одсечена је глава а другој која очекује 
погубљење су везане руке. И у Турској хроници, из 1577. године, Фајерабенд је 
поред Лазара приказао погубљење још једне значајне личности. (Д. Медаковић, 
Косовски бој у ликовним уметностима, Београд 1990, Т. IX, сл. 8 и 9.) Константин 
Михајловић је располагао податком да је поред осталих са Лазаром погубљен 
топлички војводa Крајимир. (К. Михајловић, Јаничарове успомене или турска 

хроника, Београд 1986, стр. 99.) Турски хроничар Нешри наводи да је Лазар 
поручио Мурату: „Јер и ја ћу у овај бој доћи са свим својим синовима“. (О. 
Зиројевић, Лазарево писмо Мурату, Косовска битка и последице, Београд 1991, 
стр. 31.) Орбини први бележи да је Прибац Хребељановић, властелин и великаш, 
био отац кнеза Лазара као и да је Лазар у младости био дворјанин цара Душана. 
Међутим, потпуно неосновано, Орбини тврди да је Лазар имао само једног сина 
што даје на знање да није користио дело Константина Филозофа. (М. Орбини, 
Краљевство Словена, Београд 1968, стр. 93-94.) 
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Душановог властелина Брајана. Нова Лазарова женидба, 1354. 
године, имала је за последицу да је његова прва супруга примила 
монашки чин, да се вратила у Каран у област жупана Владислава, 
свог брата од стрица и да је том приликом дала да се зазида јужни 
улаз иконостаса Беле цркве и живопише Богородица Тројеручица и 
код њених ногу њен лик у проскинези. 

На основу свега, може се рећи да је ова црква саграђена и 
осликана 1338-1339. године, када је Лазар напунио 14. година. 

 
* * * 

Идентитет Петра, званог жупан Брајан, односно Брајана 
Петра и његове супруге Струје58 није утврђен на основу извора до 
данас. Своједобно је Кашанин помишљао да је у питању жупан 
Петар, један од ктитора цркве у Добруну али се одлучио за Брајана, 
команданта града Христопоља, војсковођу цара Душана, кога је 
поменуо цар Јован Кантакузин, 1350. године, за кога тврди да је 
његов пријатељ још из времена његовог егзила и боравка на српском 
двору, 1342-1343. године.59 Уколико се има у виду да је жупан 
Брајан у Карану, 1339. године, сликан као ктитор у позним 
педесетим годинама живота произилази да је рођен око 1280. године. 
Пошто је Брајан најстарији од браће, Радослав и Бранко су рођени до 
1290. године. Брајан је од свог оца могао бити млађи највише 20. 
година. То би значило да је Брајанов отац рођен 1260-1263. године. 
Брајан је свакако жупан Моравице а то је, највероватније, био и 
његов отац. Имајући ово у виду, као и старост жупана Брајана 
долазимо до тога да су он и његов отац били савременици изградње 
цркве Св. Ахилија у Ариљу. Имајући у виду изглед жупана Брајана 
на фресци у Белој цркви каранској, насталој око 1339. године, 
Брајану би било око 70. година те 1350. године. Михајло Динић је 
поред Душановог војсковође Брајана имао у виду и Брајка 
Растислалића као могућег ктитора Беле цркве у Карану за чије име 
сматра да је истоветно као и Брајан и да су оба имена хипокористици 
од Братослав.60 
                                                 
58 Тумачећи надгробни натпис монахиње Марине, мирског имена Струја, из цркве 
Св. Недеље (Ваведење Богородице) у Призрену, насталог 1371. године, Милан 
Ивановић је нетачно тврдио да је ово „За сада најстарији и први помен личног 
имена Струја у нашем језику и нашој науци уопште...“.  (М. Ивановић, Натпис са 

надгробне плоче монахиње Марине из 1371. године, Зборник за ликовне уметности 
10, Нови Сад 1974, стр. 337.) 
59 М. Кашанин, Бела црква каранска, стр. 15. 
60 М. Динић, Растислалићи, Зборник радова Византолошког института 2, Београд 
1953, стр. 141. 
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Међутим, Гордана Томовић оцењује да се „ничим не може 
потврдити да је био један од браће властеоске породице 
Растислалића, што се претпостављало на основу сличности имена 
Брајко и Брајан“ али сматра да „остаје извесно да је жупан Брајан 
био угледни и имућни локални поседник који је имао и довољно 
средстава да на свом поседу подигне себи и својој породици 
задужбину“.61 Растислалићи су на двору цара Душана били врло 
угледни и моћни тако да је сасвим могуће да се исте личности крију 
иза Брајана Растислалића, Брајана, командант Христопоља и Брајана, 
ктитор Беле цркве каранске.  
 О Растислалићима први извештава Мавро Орбин када говори 
о цару Душану поводом његове смрти, 1355. године: „Први његови 
саветници беху: Грегорије ћесар и Војихна ћесар, Брајко, Раосав, 
Бранко Расисаљић, Тома и његов брат Војислав Војиновић, Милош и 
његов брат Раосав Леденић, кнез Братко, Обрад чеоник, Вукашин 
чеоник и његов брат Угљеша, Бранко Младијеновић и војвода 
Мирко.“.62 Очигледно је да многа имена и презимена Орбин не даје у 
изворном облику тако да је Грегорије од Гргур, Брајко од Брајан, 
Раосав од Радослав63, Расисаљић је од Растиславић, Братко је од 
Вратко, Младијеновић је од Младеновић. Орбини је побројао браћу 
Растислалић по старости а они се, уствари, зову: Брајан, Радослав и 
Бранко. 
 Бранко се помиње и у Душановим повељама издатим Котору, 
а Орбин даје још опширније податке о њему.64 Наиме, једном 
приликом када су Бранко Растислалић и његов нећак Владислав, 
вероватно син Радослављев, ишли у лов са Вуком, оцем босанског 
војводе Влатка Вуковића, догодило се да је један од Бранкових слугу 
убио Вуковог хрта. Због тога је дошло до свађе а потом и туче 
између Вука и Бранка. Вук је смртно ранио Бранка и зато је морао да 
бежи у Угарску где је остао извесно време. Када је успео да се 
нагоди са Бранковим рођацима, највероватније са  његовим младим 
сином Радичем, братом Радославом и синовцем Владиславом, Вук је 
дошао на двор српског цара и пошто се истакао добио је Рудине „и 
још многе земље“ којима је господарио и његов отац. Ту га је на 
превару убио један од Растислалића, нејвероватније један од 
поменутих, 1359. године. Орбини каже за Вука да је рођен 1317. 

                                                 
61 Г. Томовић, Историја Титовог Ужица, стр. 145. 
62 М. Орбин, Краљевство Словена, Београд 2006, стр. 42-43. 
63 Руварац је Радослава Растислалића знао као Радована. (И. Руварац, О кнезу 

Лазару, Београд 1887, стр. 196.) 
64 М. Орбин, Краљевство Словена, стр, 177-178. 
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године и да потиче од неког рудинског кнеза. Очито да се Бранкова 
смрт догодила још за живота цара Душана. 
 Орбини помиње Растислалиће и када говори о кнезу Лазару и 
његовом успону.65 Лазар је постао господар земље краља Драгутина 
до Дунава. Потчинио је Растислалиће и другу властелу при чему је 
неке утамничио, а неке прогнао. Том приликом је, 1379. године, кнез 
Лазар „расуо“ господара Браничева, Радича Бранковић, сина Бранка 
Растислалића.66 Орбинијев податак да је Вук син Бранков добио од 
цара Душана предео уз Дунав тумачи се правилно од стране 
Ћирковића као да је у питању потомак Бранка Растислалића.67 Остаје 
отворено питање да ли су и Вук и Радич браћа или су у питању отац 
и син. Постоји податак да су Дубровчани држали царине 
Растислалића, 1361. године, а то говори да су они и даље врло моћни 
пошто самостално издају царине под закуп. Не каже се у којим 
областима су ове царине, али Динић сматра да је у питању 
Подунавље и Браничево којим влада Радич Бранковић од почетка 
власти цара Уроша.68 
 Најстарији брат Брајан се не помиње у свим овим догађајима 
тако да се може претпоставити да у њима није учествовао због 
одсуства или је умро пре догађаја из око 1352. године. Остаје нејасно 
коју област је држао Брајан. Уколико је Радич Растислалић држао и 
Браничево и Кучево онда су то оне земље поред Дунава које је по 
Орбинију цар Душан дао Вуку Бранковом. Остаје да се у домену 
претпоставки размишља коју област је имао и Радослав Растиславић 
и његов син Владислав. У сваком случају, уколико су били суседи 
њихове области су биле јужно и југозападно од Браничева и Кучева. 
Биле би то области Лепенице, Рудника и Борча и, на југозападу, 
Црна Гора са Загорјем и Лужницом. 

И Владислав Растислалић као да се више не помиње у 
изворима у периоду 1350-1375. године и само се може 
претпоставити да је био син Радослављев и да је и он учествовао у 
догађајима око Бранковог убиства у лову, а касније и у осветничком 
убиству рудинског властелина Вука. Међутим, Лукари и Орбини 
знају за извесног Владислава кнеза „di Uszic“ (од Ужица) са којим су 
Дубровчани ратовали пре сукоба са Николом Алтомановићем69. Кнез 
Владислав би могао бити Владислав Растиславић. Са овим 

                                                 
65 Исто, стр. 93. 
66 Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Београд 1927, стр. 214, 287. 
67 М. Орбин, Краљевство Словена, стр. 42, 323.  
68 М. Динић, Растислалићи, стр. 140-141. 
69 М. Орбин, Краљевство Словена, Београд 2006, стр. CLXIII. 
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Владиславом и временом треће четвртине XIV века се може довести 
у везу „војвода Владислава“, власника луксузног златног прстена 
који је пронађен у непосредној близини Беле цркве у селу Карану70. 
Ово је једини примерак прстена на коме је приказан лик његовог 
власника. Лик представља старијег човека an face, робусног лица са 
грубим широким носом и истакнутим очима, дуге косе која заклања 
уши, кратке али густе браде и бркова. Постављајући свој лик на 
прстен власник је истакао свој врло висок положај. Околности овог 
налаза наводе на логичну помисао да власник није своједобно 
изгубио овај вредан прстен већ да је морао бити сахрањен са њим. 
Место налаза овог прстена и довођење у везу са гробом војводе 
Владислава логично нас упућује на некрополу испред или гробове 
унутар Беле цркве каранске где су сахрањени чланови Брајанове 
ктиторске породице. Довођење у везу гробног места војводе 
Владислава са жупаном Петром Брајаном и гробовима у његовој 
меморијалној цркви у Карану нас упућују на то да су у питању 
двојица Растислалића: Брајан и његов синовац Владислав. Они су 
владали простором између планинског венца: Соколска планина - 
Медведник – Повлен - Маљен – Сувобор – Рудник, на северу и 
планинског венца: Голија – Чемерница – река Увац, на југу. Границу 
овог простора на западу представља река Дрина, а на истоку линија 
коју чине планине: Рудник – Велики Вујан – Чемерно – Радочело. 
Ова велика област је у средњем веку позната као Земља Моравице и 
поклапала се са територијом Моравичке епископије са седиштем у 
Св. Ахилију у Ариљу71. 
 После смрти таста Брајана и Владислава Растислалића права 
на њихове области је истакао кнез Лазар. До тих права је коначно 
дошао када је поразио Николу Алтомановића и преузео град Ужице 
и област Моравице и „расуо“ Радича Бранковића који је владао 
Кучевом и Браничевом. По свему судећи, кнез Лазар је ове области 
дао на управу свом сину Добровоју који је на њих полагао природна 
права преко мајке и дедова, Брајана и Владислава. Са војском из 
ових крајева, Добровој је учествовао у Косовском боју где је заједно 
са оцем и убијен. 

                                                 
70 Б. Радојковић, Накит код Срба, Београд 1969, стр. 353, сл. 129; Д. Милошевић, 
Накит од XII до XV века, Београд 1990, кат. бр. 231; Б. Иванић, Прстење српске 

средњовековне властеле, Београд 1998, стр. 34. 
71 М. Благојевић, Жупа Моравица и земља Моравице, Свети Ахилије у Ариљу – 
историја, уметност, Београд 2002, стр. 13-22; М. Чанак-Медић, Свети Ахилије у 

Ариљу, Београд 2002, стр. 35. 
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О пореклу значајне властеле Растислалић нема података. 
Постоји претпоставка да је њихов предак Ростислав – Растислав 
Михајлович72, зет угарског краља Беле IV, који је владао Мачвом, 
Београдом, Кучевом и Браничевом. У новије време се појављује 
тврдња да синови Растислава Михајловича нису имали потомке.73 
Ана и Растислав су били у браку двадесет година. Имали су синове 
Белу и Михајла, који су управљали Мачванском бановином и једну 
кћер која је била удата за чешког краља Вацлава. Сматра се да је 
после смрти Беле и Михајла, 1272. године, род Ростиславића изумро. 

Податак из једног старог записа, настао у првој половини XV 
века, који је приметио своједобно Михајло Динић у вези са 
Растислалићима, а остао не тумачен и анализиран, на неки начин, 

                                                 
72 Г. Томовић, Историја Титовог Ужица, стр. 151. 
73 Ростислав је био најстарији син черниговског кнеза Михаила Всеволдовича. 
Растислав је рођен око 1225. године а када је имао само четири године постављен 
је за кнеза у Новгороду Великом. Михајло је био ожењен Јеленом, сестром 
галичког кнеза Данила Романовича али се са њим сукобио и пошто га је поразио на 
престо Галиције су постављени Михајло и његов син, 1235. године. Михајло је 
освојио Кијев, 1238. године, а свог тринестогодишњег сина је оставио да влада 
Галичом. Када је Растислав, 1238. године, отишао у поход на Литву у Галич је 
ушао Данило Романович. Растислав се склонио на угарски двор, 1240. године, а за 
њим се из Кијева упутио и његов отац уплашен од напада Џинкис канових 
Монгола. Монголи су поразили и убили Михајла Всеволдовича, 1242. године. (Ђ. 
Харди, О пореклу мачванског „бана“ Ростислава Михајловича, Споменица 
Историјског архива Срем 2, С. Митровица 2003, стр. 15-31.) Растислава је краљ 
Бела поставио на власт у новооснованој Мачванској бановини, пре 1254. године. 
По свему је држао Кучево и Браничево а активно учешће је узео мешањем у 
бугарске послове узевши бугарску царску титулу. Угари су настојали да своју 
власт још више учрсте тако да су основали, 1272. године, нову бановину, 
Браничевско-кучевску, чији је бан био Грегорије. (М. Динић, Српске земље у 

средњем веку, Београд 1978, стр. 95.) Харди прецизније тврди да је Растислав са 
галичким епископом Артемијем побегао у Угарску у пролеће 1242. Коначно је 
остао у Угарској 1245, а добио Мачву од свог таста између 1247. и 1254. године. За 
Растислава је, 1243. године, била удата Ана, кћи краља Беле IV и Марије Ласкарис. 
Растислав је умро и Ана је остала удовица, 1263. године. (Ђ. Харди, О пореклу 

мачванског „бана“ Ростислава Михајловича, стр. 15; Исти, Руски монаси, 

духовници и преписивачи на тлу Срема у средњем веку, Споменица Историјскох 
архива Срем 4, С. Митровица 2005, стр. 83-84.) Мавро Орбин каже да је Урош I 
подјармио народе Срема којима је у то време владала „нека госпођа Урица која је 
била у крвном сродству с угарским краљевима“. Том приликом је Урош заробио 
Урицу коју ће ослободити уз посредовање Дубровчана. (М. Орбин, Краљевство 

Словена, Београд 2006, стр. 23.) Урица је вероватно надимак Ане, супруге 
Ростислава Михајловића. (С. Ћирковић, Коментари, У: М. Орбин, Краљевство 

Словена, 2006, стр. 308.) Мачванску бановину је напао српски краљ Урош I, 1267-
68. године. Том приликом Урош је претрпео пораз и био заробљен. (П. Рокаи, З. 
Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађарске, Београд 2002, стр. 85.) 
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наговештава разрешење њиховог порекла: „Се писах аз последни ва 
иноцех и грешни Евсевије, родом Србин от племена по отцу 
Николичина, по матери же Растисала. Оцу име Борша а матери 
Елена, вука Јунака севастократора; в јуности же бих слуга цара 
турскога Илдирима Баиазита бежав же от цара тога ва Светоју Гору 
постригох се“.74 Динић75 је Јевсевијег деду севастократора Јунака, за 
кога није јасно да ли по оцу или по мајци, препознао у севасту 
Јунаку де Маноло који се помиње у једном писму краља Владислава 
II, 1323. године76. Из Јевсевијевог текста се може добро разумети да 
му се отац звао Борша (вероватно Бориша) а мајка Јелена по којој 
себе сматра Растислалићем. Име свог деде или бабе по мајци 
Јевсевије није поменуо, али је поменуо њеног деду, свог прадеду, 
севастократора Јунака. Може се претпоставити да је неки предак и 
севастократора Јунака био родоначелник Растислав. Овако гледано, 
Јевсевијеви деда или баба би могли бити син или кћер Вука 
Бранковића Растислалића. Али, то би несумњиво значило да 
Јевсевијев прадеда није севастократор Јунак, како изричито тврди, 
већ Бранко Растислалић. Дакле, комбинација са Вуком и Бранком 
Растислалићем отпада. Но, овде треба застати. Наиме, ако Јевсевије 
под овим деда, како што је то бивало у средњовековним списима, 
неодређено каже деда, а то би могло значити да му је севастократор 
прадеда или чукундена, онда би Јунак могао бити отац Бранка 
Растислалића те, према томе, и отац Радослава и Брајка – Брајана. То 
опет значи да би Јевсевијеви претци могли водити порекло од 
Радослава али и од Брајана. Помишљамо да би Јевсевије могао бити 
по мајци потомак Брајана Растислалића. Заправо, помишљамо да би 
Јевсевијева мајка Јелена могла бити најмлађа кћер од три из првог 
брака жупана Брајана. 

Севаст Јунак је сведок при писању писма краља Владислава 
II, 1323. године, негде на простору Сремске земље његовог оца 
Драгутина, када је вођен рат за српско наслеђе са Стефаном 
Немањом Дечанским. Дечански је брзо поразио Константина, свог 
брата по оцу, који је у бекству и страдао код града Звечана, 1322. 
године. Међутим, главни претендент на Милутиново наслеђе је, на 
основу одлука Сабора у Дежеви, 1282. године, био Драгутинов син 
Владислав II. Рат са Владиславом је потрајао дуже јер су га помагали 
угарски краљ Карло Роберт и босански бан Стефан II Котроманић. У 

                                                 
74 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи IV, Београд 1923, стр. 21, бр. 
6107. 
75 М. Динић, Растислалићи, стр. 141. 
76 М. Пуцић, Споменици српски II, Београд 1862, стр. 3-4. 
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току зиме 1323-24. године борбе су вођене око Рудника и града 
Островице. Владислав је био потиснут и потом је напустио земље 
јужно од Дунава и отишао у Угарску где је добио у наследни посед 
херцештво Славонију.77 Имајући у виду Владислављево писмо, нема 
сумње да му је његов дворски севаст Јунак врло близак. Та блискст 
би могла водити порекло још из времена краља Драгутина и 
Милутина, а од времена Сабора у Дежеви. Уколико је отац севаста 
Јунака био извесни Растислав он је морао страдати у ратовима 
немирног времена задње четвртине XIII века и због тога је остао 
непознат и неупамћен од стране Јевсевија. 

Интереснатно је да монах Јевсевије, из неког разлога, посебно 
истиче за себе да је Србин и то од племена – рода Николичина 
(Николина) који је за нас непознат. На неки начин то индицира да 
порекло његове мајке Јелене, те према томе и Јунака Растислалића, 
није српско. Ова претпоставка нас опет води ка Ростиславу – 
Растиславу Михајловићу чије је руско порекло несумњиво.  

  
Резиме 

 
Најзначајније живописане историјске сцене Беле цркве у 

Карану налазе се у доњим зонама западног трансепта наоса, потом у 
северном делу олтарске апсиде, затим изнад накнадно отворених 
северних врата и у, такође, накнадно дозиданој и осликаној ниши у 
јужном пролазу зиданог иконостаса. 

Моравички жупан Петар Брајан је као ктитор са супругом 
Струјом и четири кћери насликан на северном зиду и на северном 
делу западног зида. Младолика Струја је друга супруга жупана 
Брајана а најмлађа кћи је њихово дете. Остале три кћери су из 
Брајановог претходног брака. Из жупановог првог брака су и, 
највероватније, два свештеника насликана у соклу олтарске апсиде. 
У ктиторску породицу се убрајају и непознати јеромонах Јован као и 
старија монахиња у дубокој проскинези која је учествовала у 
подизању цркве, ктиторка која је приложник у сликању Тројеручице 
изражавајући јој знак захвалности за одређену чудотворну помоћ. 

На јужном зиду и јужном делу западног зида је насликан 
сизерен ктиторов: краљ Душан са сином, супругом Јеленом и светим 
претцима: Св. Симеоном Немањом, Св. Савом и Св. краљом 
Милутином. Брачна криза која је избила између краља Душана и 
Јелене, 1335-1336. године, своје трагове има и у садржају владарског 

                                                 
77 К. Јиречек, Историја Срба I, Београд 1978, стр. 203-205. 
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ансамбла у Белој цркви каранској. Упадљива раздвојеност Душана и 
дечка и његове супруге Јелене Асен наговештава да је на овај начин 
метафорично означено да је у питању Душанов син али да то није 
Урош који је из брака са Јеленом Асен. Некакав Јеленин пређашњи 
„грех“ је метафорично приказан кроз присуство Св. Марине која 
чекићем убија ђавола. 

Треба одбацити општеприхваћену антиципацију да је Бела 
Црква у селу Карану живописана око 1341-1342 године. Не може се 
прихватити ни тврдња Драгана Војводића да је дечко до краља 
Душана некакав његов дворјанин и да би то могао бити син жупана 
Брајана, али је на месту тврдња да је Бела црква у Карану грађена и 
живописана око 1336-1337. године. Ипак, на основу свега, може се 
рећи да је ова црква саграђена и осликана 1338-1339. године, када је 
кнез Лазар напунио 14. година. 

Краљ Душан је у првом браку био ожењен са ћерком великог 
деспота Иваниша и у овом браку је имао сина Лазара, потоњег 
српског великог кнеза и владара. Лазар је рођен око 1325. године и, 
према томе, произилази да је Лазар у време сликања Беле цркве у 
Карану имао око 14. година и да је он овде поред оца Душана и 
насликан у орнату и са скиптром какав обично носе не крунисани 
владарски синови. Када је дошло до великих промена после 
свргавања Стефана Дечанског и преврата у Бугарској, 1331. године, 
Душан је одагнао прву супругу Марију, која се титуларно звала 
Јелена, да би се оженио бугарском принцезом која је, такође, добила 
титуларно име Јелена. Урош V, син из актуелног брака, постао је 
први очев наследник преко кога се имала успоставити даља законска 
вертикала српске владарске лозе. 

Сматрамо да историјски живопис у Белој цркви каранској 
сведочи и о женидби некрунисаног принца Лазара са ћерком високог 
и заслужног Душановог властелина Брајана. Из овог првог Лазаревог 
брака је син Добровој који се редовно помиње у изворима. Када је из 
неког, нама непознатог, разлога Душан оженио Лазара по други пут, 
далеком рођаком Милицом прва супруга је после развода примила 
монашки чин, вратила се у Каран, у област жупана Владислава, свог 
брата од стрица и том приликом дала да се зазида јужни улаз 
иконостаса Беле цркве и живопише Богородица Тројеручица и код 
њених ногу њен лик у проскинези. 

Ктитор Беле цркве у Карану, жупан Петар Брајан је најстарији 
од тројице браће из угледне и моћне породице Растислалић. Два 
млађа Брајанова брата су Радослав и Бранко. Бранко је имао сина 
Радича чији је брат, или син, Вук Бранковић - Растислалић. 
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Радослављев син је, по свему судећи, Владислав кнез Ужица и 
господар земље Моравице.  

Довођење у везу гробног места војводе Владислава са 
жупаном Петром Брајаном и гробовима у његовој меморијалној 
цркви у Карану нас упућују на то да су у питању двојица 
Растислалића: Брајан и његов синовац Владислав. После смрти таста 
Брајана и Владислава Растислалића права на њихове области је 
истакао кнез Лазар. До тих права је коначно дошао када је поразио 
Николу Алтомановића и преузео град Ужице и област Моравице и 
„расуо“ Радича Бранковића – Растислалића који је владао Кучевом и 
Браничевом. 

Може се претпоставити да је њихов предак извесни 
Растислав, чији је син Јунак, севаст краљева Драгутина и 
Владислава. Овај Растислав би најпре могао бити галички кнез 
Ростислав – Растислав Михајлович, зет угарског краља Беле IV, који 
је владао Мачвом, Београдом, Кучевом и Браничевом. Посрбљени 
потомци кнеза Растислава су добили и поседе у залеђу Ужица па све 
до Дунава при чему су признали власт Стефана Дечанског а у време 
цара Душана су постали део његове најмоћније властеле. 
 
 

Reflections about the historical scenes of the painting and built 
iconostasis of Bela crkva in Karan 

 

The most significant painted historical scenes of Bela crkva in 
Karan are located in the lower zones of the western transept of the naos, 
then in the northern part of the altar apse and above the later opened 
northern gate and in the later added and painted niche in the southern 
passage of the built iconostasis as well. 

The Moravic Zupan Petar Brajan was painted as a founder with his 
spouse Struja and four daughters on the northern wall and on the northern 
part of the western wall. Struja with the young countenance is the second 
spouse of Zupan Brajan and the youngest daughter is their child. The 
other three daughters are from Brajan's previous marriage. From the 
Zupan's first mariage are, most probably, two priests, painted in the socle 
of the altar apse. To the founder's family belong also an unknown 
hieromonk Jovan and an older nun, giving proskynesis, who took part in 
the erection of the church, a founder who is a contributor to the painting 
of the three-handed Theotokos (Virgin Mary), so expressing a sign of 
gratitude for a certain wonderworking help. 
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On the south wall and south part of the west wall the suzerain of 
the founder was painted: King Dusan with his son, his spouse Helen and 
his sacred ancestors: St. Simeon Nemanja, St. Sava and St. King Milutin. 
The matrimonial crisis which broke between King Dusan and Helen in 
1335 - 1336 has also its cause in the contents of the rulers' composition in 
Bela crkva of Karan. The obvious seperation of King Dusan and the boy, 
and his spouse Helen Asen suggests that it was metaphorically denoted on 
this way that Dusan’s son is involved, but not the son born in the marriage 
with Helen Asen. Some Helen’s previous "sin" is metaphorically 
represented through the presence of St. Marina who slays the devil with 
the hammer. 

The generally accepted anticipation that Bela crkva in the village 
Karanovo was painted around 1341 - 1342 should be rejected. It cannot 
be accepted the assertion of Dragan Vojvodic either that the boy beside 
King Dusan is a courtier of him and that he could be the son of Zupan 
Brajan, but it is correct in the assertion that Bela crkva in Karan was built 
and painted around 1336-1337. However, it can be said, considering all, 
that this church was built and painted in 1338-1339 when Lazar 
completed his fourteenth year. 

King Dusan was married to the daughter of the Grand Despot 
Ivanis in his first marriage and in this marriage he had the son Lazar, the 
later Serbian Grand Duke and ruler. Lazar was born around 1325 and it 
follows accordingly that Duke Lazar was 14 years old at the time of the 
painting of Bela Crkva in Karan and that he was painted here beside his 
father in robes and with the scepter which is usually held by the 
uncrowned sons of the rulers. When the significant changes occurred after 
deposing of Stefan Decanski and an overthrow in Bulgaria in 1331, 
Dusan chased away his first spouse Maria who had a titular name Helen 
and married the Bulgarian princess who also got the titular name Helen. 
Uros V, the son from the actual marriage became the first father's 
successor who had to establish the successive legal vertical line of the 
Serbian ruling lineage. 

We suppose that the historical painting in Bela crkva of Karan also 
bears witness to the marriage of the uncrowned prince Lazar with the 
daughter of the high and honorable Dusan’s squire Brajan. From this first 
Lazar’s marriage is the son Dobrivoj who is mentioned regularly in the 
sources. When Dusan, from a reason unknown to us, allowed Lazar to get 
married to a distant relative Milica, the first spouse, after the divorce, took 
the monastic vows committing her to religious life, returned to Karan, to 
the region of Zupan Vladislav, her cousin and on that occasion she let 
wall up the southern entrance of the iconostasis of Bela crkva and paint 
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the three-handed Theotokos, she herself being bowed in the gesture of  
proskynesis and veneration at her feet. 

The founder of Bela crkva in Karan, Zupan Petar Brajan was the 
oldest of three brothers from the wealthy and mighty family Rastislalic. 
Two younger Brajan’s brothers are Radoslav and Branko. Branko had the 
son Radic, whose brother Vuk Brankovic-Rastislalic is, or maybe the son. 
Radoslav’s son was, by all appearance, Vladislav, Duke of Uzice and the 
ruler of the land of Moravica. 

Associating the cemetery plot of Duke Vladislav with Zupan Petar 
Brajan and the graves in his memorial church in Karan refers us to the 
fact that two members of the family of Rastislalic are involved: Brajan 
and his nephew Vladislav. After the death of Brajan's father-in-law and 
Vladislav Rastislalic Duke Lazar asserted a claim to their regions. He 
finally made these claims when he defeated Nikola Altomanovic and took 
over the town Uzice and the region Moravica and "scattered" Radič 
Branković-Rastislalić who reigned in Kučevo and Braničevo. 

It can be assumed that their ancestor, certain Rastislav, whose son 
Junak is, was a sevast of Kings Dragutin and Vladislav. This Rastislav 
could be in the first place Duke of Galic Rostislav-Rastislav Mihajlovic, 
son-in-law of the Hungarian King Bela IV who governed Mačva, 
Beograd, Kučevo and Braničevo. The serbified descendants of Duke 
Rastislav got the estates in the hinterland of Užice to the length of the 
Danube whereat they recognized the authority of Stefan Dečanski, and at 
the time of tsar Dusan they became a part of his most powerful 
aristocracy. 


