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КТИТОРСКИ НАТПИС У МАНАСТИРУ ВЕЛУЋЕ  
О ОБНОВИ 1833. ГОДИНЕ 

 
Сажетак: У раду је објављен ктиорски натпис о обнови манастира Велуће 1833. године. 

Коришћењем тог натписа и неких других извора покушано је да се одговори на питање када је цркве 
поново постала појушча и то најпре као мирска црква а затим као манастир. 

Кључне речи: манастир Велуће, Кожетин, Велика Врбница, Рибник, Филотеј Протић, Круше-
вица, књаз Милош. 

 

 
 
 
“Историја Велућа потпуно je мра-

чна” – овим речима започео je један од 
аутора своју студију о манастиру.1 И пос-

1 В. Р. Петковић, Преглед црквених споменика кроз 
повесницу српског народа, Београд 1950, 45 

ле више од шест деценија, након тога, 
истраживања манастира Велуће ocтajy 
још увек примамљива не само због пита-
ња од којих ce обично полази y приступу 
једном средњовековном уметничком 
делу, ко je и када цркву подигао и каква je 

Манастир Велуће 

 

 

                                                 



 
НАТПИСИ И ЗАПИСИ 2, 2016 

130 

била њена историја, ко је био ктиторов 
сизерен у време подизања црквеног хра-
ма, већ и због тога што ни историја овог 
храма на почетку XIX века није расвет-
љена. Наиме, постоје различити подаци о 
томе када је манастир обновљен, а има и 
других недоумица. У једном недавно 
објављеном раду2 позабавили смо се сре-
дњовековном историјом манастира, а овог 
пута ћемо покушати да уз помоћ ктитор-
ског натписа из 1833. године разрешимо 
нека питања везана за историју овог хра-
ма на почетку XIX века. 
 Као што знамо, након обнове, храм 
је посвећен Ваведењу Пресвете Богоро-
дице (21. новембра).3 О обнови манастира 
имамо неколико извора управо из тог 
времена. Најпре то је сам ктиторски нат-
пис који гласи: 
 Vo imá |2| otca i sÿna i svætago |3| 
dúha aminý. Ovay |4| svætÿ monastirþ |5| 
zovomú velú}e hramý |6| vŠa¹vedeníe 
presvætíá Bogo|7|rodicÿ obnovise u |8| god: 
1833 õlíæ 27 daný |9| ` ovomý trúd `e 
obnovlènõ |10| nastoætelý eromo|11|nahý 
|12| fílotíe proti}ý 
 По ктиторском натпису манастир 

2 Небојша Ђокић, Нека запажања о ликовима на 
живопису Велуће, у: Власт и моћ – Властела 
Моравске Србије 1365 – 1402, (ур. Синиша 
Мишић), Крушевац 2015, 363 - 390 
3 М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, Гласник 
СУД књ. IV, Београд, 1867, 41 

је обновљен 27. јула 1833. године, на св. 
Пантелејмона 1833. године и то трудом 
настојатеља јеромонаха Филотеја Про-
тића. На први поглед све би требало да 
буде јасно, међутим, постоји још неко-
лико аутентичних извора из тог времена 
који дају нешто другачије податке. 

Милован Протић и член Исправ-
ничества Окружја Крушевачког Радован 
Поцић (?) у свом извештају о црквама и 
манастирима у Окружју крушевачком из 
1836. године наводе да је храм цркве 
манастира Велућског Воведеније Пре-
свете Богородице. Манастир је лежао на 
крај села, на пријатном и “прекрасном” 
месту, поред њега је протицала мала 
речица а са обе стране на нешто већем 
растојању налазиле су се планине. По 
подацима комисије манастир је, први пут 
саграђен у време деспота од браће Јована 
и Стефана и њиховог савременика, неког 
епископа Максима. Обнављао га је 1819. 
године народ капетаније жупске. Храм је 
био саграђен од камена и цигле, с једним 
кубетом а 1836. године, у време посете 
комисије, био је у добром стању.4  

 
 

 

4 АС - ДС - II Бф1Но30/836, Списак цркви нахо-
дећи се у Окружју Крушевачком и описаније сваке 
цркве понаособ и њеном состојанију 1836. године, 
лист 133 – 134 – число 6. 

 

                                                 

                                                 



 
Небојша Ђокић, Ктиторски натпис у манастиру Велуће … 

131 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Сл.1. – Кружни ктиторски натпис на 
фасади цркве 

 

Fig. 1 – Circular ktitor’s inscription on the 

façade of the church 
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Као што видимо званична коми-
сија из 1836. године даје други датум 
обнове који се доста разликује од датума 
у натпису. За решење овог проблема важ-
но је шта је манастир поседовао те 1836. 
године. 

Од утвари црквених манастир је 
поседовао: један путир, 2 звездице од 
којих једна посребрена, један дискос сре-
брни, једна кашичица сребрна, један воз-
дух и 2 дарка од цица, 1 крст сребрни, 
једна петолебница, 2 чирка, 2 кадилнице, 
један антимис, 2 покрова на часној тра-
пези а 2 на проскомидији, 3 завесе на две-
ри, 5 кандила, 3 иконе престоне, 8 малих 
икона, један полијелеј, 4 нелоњице и један 
послужавник, једно копље. Од одејаније 
Црквених било је: један епитрахиљ, један 
стихар, једно пафте сребрно са појасом, 
једне наруквице, 2 фелона - све од цица. 
Манастир је поседовао и књиге и то једно 
Еванђеље, један Апостол, један Служев-
ник, један Осмогалсник и један Пролог 
месеца септембра, октобра и новембра. 
Постојала су и 2 звона док новца није 
било ни у готовини ни на облигацији.5 

Од покретног имања манастир 
Велуће је поседовало 30 глава оваца, 35 
коза, 17 свиња, 3 стога сена, 2 бакрача, 3 
вана (?) а и осталог “кућевног” посуђа је 
имао “прилично”. Од непокретног имања 
поседовао је  једну кућу која је на горњем 
кату имала 4 собе, а на доњем кујну са 
собицом. Поред тога манастир је имао и 
једну ливаду од 10 коса и 2 ливаде по 3 
косе, 2 њиве по 2 дана плуга, један вино-
град од 4 мотике, једну воденицу и један 
мали шљивак.6 
 Јасно је да манастир није могао да 
све ово стекне да је обновљен тек 1833. 
године. 

По “Списку свију црква находећих 
се у Окружју крушевачком високо-војне 
Моравско-подринске команде” од 8. феб-
руара 1837. године7 Велуће је манастир 

5 Исто. 
6 Исто. 
7 АС – КК XIV – 1443, “Списак свију црква нахо-
дећих се у Окружју крушевачком високо-војне 

саграђен у време деспотовине и поправ-
љен 1830. године залагањем околног 
народа. 

По “Списку свештенства монашког 
и мирског реда у целој Србији године 
1836. године” у манастиру је 1836. године 
пребивао јеромонах Филотеј Илић кога је 
3. априла 1828. године рукоположио ниш-
ки епископ Јосиф у Нишу.8 Јасно је да је 
Филотеј Илић иста личност са Филотејем 
Протићем настојатељем манастира и 
аутором ктиторског натписа из 1833. 
године. 
 Манастир Велуће је, нешто касније 
исте те 1837. године, за разлику од прет-
ходне две комисије, пописивала јагодин-
ска комисија јер је Велуће била метох 
манастира Љубостиње. По подацима 
Комисије те 1837. године Велућа је била 
мирска црква. Овај податак никако не 
може да буде тачан јер је Велуће већ 
сасвим сигурно било манастир. Комисија 
из 1837. године је записала казивања ста-
ријих људи “да су га градили у време дес-

пота два брата Јован и Стеван и некакав 
у исто време владика Максим” а “погра-

ђиван” је по други пут 1830. године.9  
Манастир Велуће је по званичном 

“Списку свих у Србији наодећи се монас-
тира…,” од 31. марта 1837. године био, 
тада једини, манастир у окружју круше-
вачком.10 

Манастир је имао и своју нурију 
коју су почетком 1837. године сачињавала 
следећа села: Велуће (18 кућа са 129 
душа), Пасјак (6 кућа са 42 душе), Тобол-
ци (29 кућа са 237 душа), Округлица (11 

Моравско-подринске команде” од 8. фебруара 
1837. године 
8 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак све-
штенства монашког и мирског реда у целој Србији 
године 1836. число 41. лист 57 
9 М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, Гласник 
СУД књ. IV, Београд, 1867, 40 
10 АС – ДС – РНо 196/837, “Списак свих у Србији 
наодећи се монастира, са назначнијем села, који 
кому манастиру као парохија принадлеже, колико 
кућа у ком селу, и колико душа имаде, к’ тому 
који су манастири  без парохије и који су у мирске 
цркве преобраћени” од 31. марта 1837. године. 
лист 102 
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кућа са 80 душа), Бучје (23 куће са 158 
душа), Јасиковица (41 кућа са 293 душа), 
Риђевштица (13 кућа са 107 душа), Руде-
ница (4 кућа са 27 душа), Братиће (8 кућа 
са 62 душе), Ржаница (12 кућа са 139 
душа), Дренча (10 кућа са 65 душа), 
Тржац (13 кућа са 85 душа), тј укупно 12 
села са 188 кућа и 1424 душе.11 

Овај списак нурије је, као што 
ћемо даље видети, врло битан за разре-
шење нашег проблема – када је манастир 
тј црква у Велући обновљена. 

Споменимо и врло интересантан 
податак протојереја Михаила Спиридо-
новића Пелеха –  да је Велућа обновљена 
у време Првог српског устанка 1809. 
године.12 

Коначно, да наведемо и да су 
манастирску нурију 1862. године чинила 
села: Братић (20 домова), Бучје (44 дома), 
Велуће (37 домова), Дренча (12 домова), 
Камењача (22 дома), Округлица (23 дома), 
Омашница (90 домова), Пасјак (10 домо-
ва), Ржаница (28 домова), Риђевштица (33 
дома), Руденица (10 домова), Срњани (5 
дома), Тоболац (49 домова), Тржак (16 
домова) и Јасиковица (51 дом) – свега 450 
кућа.13 Практично иста нурија као и 1837. 
године. 
 Шта можемо закључити из горе 
изложеног. Имамо податак М. Спиридо-
новића – Пелеха (без навођења извора) да 
је манастир обновљен 1809. године, затим 
податак комисије из 1836. године да је 
обнова била 1819. године, две комисије из 
1837. године тврде да је обнова била 1830. 
године и коначно ктиторски натпис из 
1833. године. 
 Међутим, највероватније да ни 
један од горњих података није у потпуно-
сти у тачан. Попис нурије из 1837. године 
нас наводи на други датум. Изворна гра-
ђа, недвосмислено зидање цркве у Коже-
тину датује у 1803. годину ( у сваком слу-

11 Исто 
12 На жалост Пелех не даје извор за овај свој пода-
так. Михаило Спиридоновић Пелех – протојереј, 
Православни манастири епархије нишке, (око 
1938. г.), 98 
13 М. Ђ. Милићевић, н. д, 41 

чају пре ослобођења ових крајева 1806. 
године).14 С обзиром, да су нека села као 
Дренча, која се налазе у непосредној бли-
зини Кожетина, припадала врло удаљеној 
Велући а не оближњем Кожетину јасно је 
да кожетинска парохија не може да буде 
старија од велућске. Дакле Велућа је и 
1803 – 06. године морала да буде појушча. 
Црква у Великој Врбници је обновљена 
негде средином XVIII века, а ако упоре-
димо њену парохију са велућском склони 
смо претпоставци да је Велућа била поју-
шча чак и у то време. Од цркава у Жупи 
познато је и да је Дренча почетком XVIII 
века била мирска црква и да је, најкасније, 
негде крајем тог века запустела. Ни једна 
друга црква осим напред споменутих 
(Велике Врбнице, Дренче, Кожетина, 
Велуће) се ни у алузијама не спомиње у 
Жупи у XVIII и почетком XIX века. Чак 
ни нека брвнара. 
 На основу свег изнетог убеђени 
смо да је Велуће током целог XVIII века 
(а вероватно и раније) била жива црква – 
највероватније мирска. У супротном, 
током целог тог века у Жупи је постојала 
само једна црква – најпре Дренча а затим 
црква у Великој Врбници што је мало 
вероватно.  
 Такође, сви споменути датуми – 
1809, 1819, 1830. и 1833. године су логич-
ни. С обзиром, на релативно добро стање 
у коме се налазио храм, вероватно да је 
Велуће обновљено 1809. године у време 
када је, отприлике, рађено и на Лазарици 
у Крушевцу и Љубостињи. Јеромонах 
Арсеније Стефановић, родом из Црне 
Реке, је 1819. године обновио манастир 
Љубостињу, подигао главни манастирски 
конак и једну воденицу. Поново је окупио 
око себе братство.15 Без обзира што је 
Љубостиња 1819. године била у Милоше-
вој Србији а Велуће под Турцима узевши 
у обзир мало растојање између ова два 

14 М. Стевић, Н. Ђокић, Кожетинска црква у првој 
половини XIX века, Жупски зборник 6 – 7, Алек-
сандровац 2011 – 2012, 31 – 42 
15 Iосиф Веселић, Опись монастира у Србiи, част 
I, Београд, 1867, 94; Севастијан Путник, Манас-

тир Љубостиња – Друго издање, Крушевац, 16 
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манастира сасвим је могуће да су те годи-
не извођени радови и на Велућу. Са друге 
стране, због стања у Крушевачком санџа-
ку у то време неки већи радови 1819. 
године нису били могући али 1830. годи-
не јесу. С обзиром на добро стање храма 
1836. године радови на обнови нису 
могли да буду извршени много пре те 
године а комисије нису могле да помеша-
ју 1830. и 1833. годину. Ктиторски натпис 
нам у ствари говори да је на св. Пантелеј-
мона 1833. године Велуће из мирске црк-
ве претворена у манастир. 
  Неколико речи и о првом настоја-
тељу манастира Велуће Филотеју Про-
тићу. Сачувана је његова надгробна плоча 
са натписом који гласи: 

 
ovde po~ivaetþ : rabþ |2| bo`i : 

eromonahþ |3| i nastoátelþ : ma – |4| nas-
tira : veluäa |5| fñlotei protiäþ |6| 
po`ive 40 : lätþ |7| prestavisá u 
väþ~Šn¹o |8| 5 noemvra 1851 g16 u veluäu 

16 Уместо g на плочи је уклесано t. 

 Филотеј је, по натпису на плочи, 
рођен 1811. године а рукоположен у 
Нишу 3. априла 1828. године од стране 
нишког епископа Јосифа.17 Премда није 
немогуће да буде рукоположен са 17 
година мало је вероватно да буде настоја-
тељ манастира са 22 године. Због тога 
сматрамо да податак о његовој дужини 
живота на надгробној плочи ипак није 
тачан и да је морао бити старији од 40 
година када је умро 5. новембра 1851. 
године. 
 

 

Summary 

 
Founder's inscription in the monastery 

Veluće from 1833 

 
Veluće Monastery was built in the 

XIV century. He was probably in operation 
throughout the XVIII century (if not before) 
as the Church. He probably renovated in 
1809 and again in 1819. The thorough reno-
vation was done in 1830 and the church was 
turned into a monastery on 27 July 1833. The 
first abbot of the monastery was a monk 
Filotej Protić (Ilić) who died on November 5, 
1851. 

 

17 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак 
свештенства монашког и мирског реда у целој 
Србији године 1836. число 41. лист 57 

Сл.2. – Надгробна плоча Филотеја Протића 

 

Fig. 2 – Gravestone of Filotej Protic 
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