
ДВЕ ЦРКВИНЕ код ПРНЈЕП0ЉА.
.Значајна и недовольно joui испитана долина Лима врло je. богата архитек- тонским и другим историјско-уметничким споменицима. На нашој екскурсији 1924 и 1925 године, ми смо неке проучили. Овде саопштавалю опис, основе и оншти изглед двају порушених цркава, Koje, у исти мах, покушавамо датиратик Једна.од ЊИХ налази се. на комплексу некадашњег манастира Пустите, а друга у селу Ивању٠. Обе припадају типу једнобродних засведених базилика.

1 ..Ц Р К В А  М А Н А С Т И Р А  П У С Т И Њ Е .Рушевине манастира .Пустиње (сл. 1) леже на 8 к т  југоисточно од ва- роши Пријепоља. Виде се уза саму Ратајску реку, у једној уској и дивл>0ј долини, Koja je отворена само прел١а истоку.

Сл. 1 . -  Рушевине манастира Пустигье. Општи изглед.1 'Фотографа и фотоГрафски материЭл љуба^но нам je  ставио на располож ена г. Др. Влад. р . Петковић, уп^авниК Народног М узеја у Београду, на чему му и овде благодаримо.



Гласник Скопског Научное Друишта366 Место на ΚΟΛ1 су рушевине није велико простором. с  јужне стране, само на два-три корака од цркве, тече река, чија обала je врло стрма. Са севера, непосредно уз рушевине, диже се брдо (сл. Нешто више простора има салю према истоку. По томе, Ліанастир није могао бити велик ни зтраде лшогобројне.Услед непосредне близине реке, терен je несигуран. Он je таквим морао бити одувек; — са стране манастира обала речна je подзидана, да се црква не би подрила и стропоштала.Трагови манастирских грађевина нису се сви сачували. Где су били конак и сличне зграде, може се само нагађати, по камешу Koje вири из земље и лежи разбацано. Од цркве je, среЬом, највише остало. Њени зидови, чија просечна дебљина износи 0,75 т , виде се у висини од 0,85 до !,35 т . Пре три године, камеше je сређено и послагано, и, да се не' би расипало, зидови су ограђени

Сл. 2. -  Рушевине манастира Пустиње. Унутрашњост цркве. споља плотолг. Том приликом, очишћен je унутрашши простор цркве, Koja je поново освећена. Сад се народ окупља у Пустињи о Петровдану, не знајући да ли je црква и пре славила тога дана.Као материал употребљеии су сига и ломљени камен. Начин зидаша за- служује сваку пажњу. Ломљени камен и сига мешани су директно. с тим би у нашој средшевековној архитектури нама било познато ових пет главних зи- дарских техника: ١) зид je сав од сиге или неког другог тесаног камена2 ؛) сига или неки други тесани камен употребљени су за облогу зида, К0ЈИ je пуњен ломљеним каменом и малтером; 3) сига, тесани калген и ломљенац мешају ce без нарочитог реда; 4) сама опека и 5) опека и тесани камен мешају се по извесном реду при облози зида, који je пушен ломљеним каменом и малтеролі.Пустишачка црква je средших димензија. Изнутра, она je дуга 12 т ,  а широка 4,81 т . Споља, без апсиде, она мери у дужину 11,20 т , а у ширину



367Две HpKBfine код npujeuojtaو По својој основи (сл. 3>, црква у Пустини припада типу једнобродне ба- зилике, К0ЈИ je код нас, у Средшем Веку, највише раснрострашен. у разним вариететима, он за наше маше цркве има без мало канонско значеше. Црква у Пустињи иде у онај ва- риетет К0ЈИ се Јавља с нар- тексом. наосом и олтаром.Нартекс, дуг 2,02 га, двапут je шири но дужи.На његовој западној стра- ни су врата, -  једина на цркви, -  широка 1,07 т .Наос заузима највише простора. Два пара пила- стара, К0ЈИ су правоугао- ног пресека и дуги про- сечно 0,86 т ,  делили су га у три дела. први и трећи део су једнаке ду- жине -г  1,37 т . Средни .je в е Ь и ,-  OH je дуг 2,78 т .  Да 
:ي آل  над овим средним Сл. 3. -  Основа цркве у Пустини.тешко утврдити. Овај типцркве срета се у нас и с кубетом и без шега, — истина чешЬе с кубетом. Али je црква сва'како имала полуобличасти свод.Олтарска апсида je изнутра полукружна. Њена почетна ширина износи3,07 га. Дубоко je 1,64 т .  Спољашњи облик joj се не. види, услед нагомиланог срушеног камеша.О постанку манастира Пустише нема никаквих података. Не зна се ни кад je порушен. По народној традицији, Kojy je забележио Нићифор ДучиДЗ, манастир овај основао je Стефан Првовенчани. црква ће бити саграфена, ме- футим, нешто касније. Закључујемо то из овог: — По основи. материалу и начину зидања, с црквом у Пустињи су истоветне две наше манастирске цркве: једна Koja се налази у непосредној њеној близини, на реци Грачаници. испод села крушева, и, друга, у Добруну. Обе je подигао, y XIV веку, жупан Прибило, властелин овога краја٩ Према томе, ми бисмо постанак цркве у Пустиши да- тирали у XIV век. 2. Ц Р К В А  у  И В А Њ У .На десној обали Лима, 6 km јужно од Пријепоља, у једној лепој, про- страној равници, лежи село Ивање. Код данашње сеоске школе, у близини реке. налази 'Ce гробље, а на овом остаци цркве порушене до земље (сл. 4). Измефу гробова и око црквиних темеља, па чак и по удаљенијим баштама и њивама, сретају се велики камени блокови и надгробне плоче.Изнутра, црква je недавно почишкена, те 'се сад опет у њој служи. Споља je засута камењем и земљом и покривена травом, тако да су зидови равни с тереном. Они ce распознају само из унутрашњости негдашше цркве, где се виде у висини од 0,50 до 0,80 ш.Црква je мала. Изнутра мерена, она нема, у дужину, више од 8,08 т , а у ширину 4,55 т . Споли je дуга, без апсиде, 7,39 т .  Просечна деблина зидова je 0,80 т .

2 А . Гильфердингъ, Боснія, Герцеговина и Старая Сербія, Петроград, 1859, стр. 494.3 Василије Марковић, Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији, Сремски Карловци, 1920, стр. 151 и 153.
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Сл. 4. — Рушевине цркве у Ивању.
За зидање, употребљени су сига ..и обичан камеи) и ТО) чини се, на тај начин што су директно мешани. Малтер je, највећим делом, поиспадао ,ирасуо -се.Основа цркве je врло проста' (сл. 5). Грађевина je ؛ ила једнобродна, за-., сведена-базилика 6 3 нартекСа и, свакако, ,с кубетолк Два пара пиластара,правоугаоног пресека и дуги 0,80 т غ , делили су наос у три дела. први и по- следњи део једнаке су дужине (0,95 т). Средни део je много дужи .'2,30 т) и ,чини без „мало квадрат. Олтарска апси- да, Koja има почетну, ширину од 3,25 т  .и дубину од 2,05 т ,  изнутра je по- лукружна. Њен сп.ољашњи облик не .види се.Врата ..су била само једна, на за- падној страни цркве, у ширини од 1,04 т .. Пред њима, .на улазу, види се широка, глатка плоча од тесанг камена румене боје. Од истог финог камена je и праг навратима.Под, обрастао делом у траву,- очу- ван je. Он je начишен од тесаних ка-, мених плоча правоуганог облика и без икакве орнаменталне пластике.Ко je подигао цркву, и кад, писани спомен'ици не бележе. Мештани, 'који не, знају кад црква слави,-приписују њен постанак некрм Иван-.егу, који je, по традицији/ту "имао и' cBojy кулу и по Чијемимену се. прозвало село. Судећи

% Сл 5. -  Основа цркве у Ивању.
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ПО димензиЈама и начину зидања цркве, као и по географс؟ ом положаЈу, сасвим je вероватно да jy je подигао пеки властелин из овог Kpaja.Датирати цркву у Ивагьу Moryhe Je caftio на основу њене сличности с другим цркваиа. Материал и техника исти су као и у Пустињи и у Крушеву, а основа Je истоветна са основой Беле цркве у Карану код Ужица. На основу тога, ми бисмо ставили и постанак цркве у Ивању у XIV век.
МИЛАН КАШАНИН.

R é s u m é .Aux environs de Prijepolje (département d'UZice), M. KaSanin a trouvé les ruines de 1'église de l'ancien monastère de Pustinja et celles de l'égüse d'ivanje.، . L'église du monastère de Pustinja, qui mesure 12 m de longeur sur 4 SI de largeur, avait une net et une narthex voutées en berceau et une abside demicirculaire. Les matériaux employés dans la' construction étaient les pierrailles et les moellons. L'église date probablement du XlVe siècle.2. L'église d'ivanje, 8 m 80 longue et 4 m 55 large, était une basilique du type orientale: elle avait une net voûtée en berceau et, problabement, curonnée d'une coupole, et une abside demi-circulaire. L'église était- bâtie-en moellons et en pierrailles, peut-être au XlVe siècle.


