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унук Наидо, све до рата 1914-1918. ٢., дркао je т а к о е  пет села, и 1Ό: Бач, Добро- вени, Живојну, Горше и Доше Којнаре.Сем овога има joni и традиција, да ее ковачлуі؛ , под овим условима, и откупливао од ранијих ковача.
јов . Хаџ.и-Васиљевић ГРОБ АНДРИЈЕ АЛЕШ ИЈА у  СПЛИТУ.Велики мајстор ренесансе Арбанас Андрија Алепш К 0 ЈИ  je с Николом Фи- рентинцем дао много уметнина на обе стране Задрана, и у Далмацији и у Ита. лији (Гласник Скопског Научное друштва I. 1, 206), највећи je део кивота IÏPOBÇO у Сплиту. Ту je у дубокој старости, вероватно негде првог деценија шеснаестог века, и умро, па су га покопали у малој црквици Светог Дука, где je од раније био члан једне братовштине и где je сам за се био спремио гроб. Истина, тај І'роб шегов није вииіе сачуван, уништили су га, што je често на приморју сдучај, кад су дали цркви нови плочник, али су, срећом, спасили натписну плочу с тегова гроба и причврстили je уза зид десно од великог олтара те цркве.Ако разрешичо кратице и исправимо клесарске грешке, Koje дају доказ, како T l j  велики уметник није досі^ео да научи писагье, на шегову гробу долазе ове речи: ANDREAS ALEXIVS EPIROTA DIRACHINVS NOBILIS GENERE CIVIS SPALATINVS OB MERITA EACTVS SANCTI SPIRITVS COLLEGIATVS HOC SIBI MONVMENTVW VIVENS POSVIT ANNO SALVTIS MDIII.

А то значи, да je Алеши сматрао себе племићем драчким, да га je Спдит због неких заслуга, разуме се на пољу уметности, обдарио почасним грађанством, Яа e ,  даље, био члан братовштине те цркве Светога Духа, па да je 1503, још за кивота, - сам себи спремиотај гроб.
п  КолендиК.О ЦРКВИ У Д РЕН О ВИКарло Пач je био први и, чини се, једини до сад научник-стручшак, К 0 ЈИ  .je посетио рушевине дреновске цркве, и који их je укратко описао؛. .Тридесет .го- дина после шега, ми смо, августа 1925, такође били у Дренови. Али наша главна кеља, да снимимо основу цркве, ни.١е се могла остварити: терен на КОМ су рушевине сасвим je обрастао у шуму и густо шибле, а зидови су саравгьен са земљом. Што 11 Wissenschaftliche Mittheilungen ans Bosnien nnd der Hercegovina, IV (1896) 294-295
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ипак објављујелш C B o je  белешке, то чинимо из разлога: 1) што смо у могуЬности да објавимо фотографски снимак натниса, К0ЈИ je Пач сам преііртао, 2) IHTO Пачев п р е -  
ІІИ С није у свему тачан, 3) HITO имамо снимак и надгробног камена, К0ЈИ j e  Пач описао, 
УЛИ ни.је снимио, нити сигурно утврдио шегову провениенцију, 4) ίπτο се наша опажања не слал، у у свему са Лачевим и што су потпуиија од његових, 5) што питаше датираша цркве СТ0ЈИ joui увек отворено, и ؛؛) што желимо указати на потребу откопаваша овог значајног споменика.Село дренова налази се у срезу нри؛енолзСКО‘М. До шега се долази најлакше ^толином Падежанске реке, K o ja  се улива у Лим на 4 км. пре него се из прибоја стигне у При.؛епо.?ве. Велико и раштркано, оно лежи на висоравни југоисточно од Битовика, брда K o je  доминира путовима што воде уз Лим и уз Бистрицу. Ви- сина сіеста варира између 500 и 800 м. I ( p a j  je релативно плодан и питом. Про- стора има у изобилзу. Видокруг j e  леи и широк, и оивичен j e  високим пла- нинским косама.рушевине цркве леже на југоисточном рубу села, одмах под данашњом основном шКолом, на имашу Бука Аксентијевића и Милојице Шпице. Место je заклоњено и као скривеио, али лако приступно. у целини, то .je блага падина Koja се постепено спушта пре، ١٠іа Падежаиској реди и, да.?ье, према Лиму.Сам терен. на КОМ се налазе рушевине Готово j e  сасви '̂і раван: он се, једва приметно, диже- само .према истоку. Услед лшогобројног камеша на земљи и, joui више, под зем;ьом, остао je необрађек и зарастао у густу шуму, по којој се ..едва може кретати.Комплекс на КОМ се налазе рушевине велик je: он износи у дужину 70,30 м . и у ширину. 53,20 м. Судећи по томе, дрква није била ، мала, као што вели Пач, К 0Ј И , -у. осталом, не да.іе 1-ьене сразме.ре у і١іетрима. Или,' ако je сама црква и била мала, око ше je морало бити и д р уги х зграда, дито би наводило на помисао да je овде могао ,бити манастир. Да je црква била веЬих и сложенијих димензија. односно да се око те налазило и других зграда, најбоље сведоче тра- гови многих зидова, Ч И Ј6  праеце, и континуитет, на жалост, нисмо могли тра. жити, због нераскрченог терена. За ве.ће димензије цркве говорила би и величина каменог блока на КОМ je запис и који представла најзначајнији објект који ceс а ч у в а о  (C.’I. 1 ) .

Слнка 1.Taj велики, 6.1 0 Κ  камена кречшака, који .je, верОватно, био горНзИ праг на вратима, широк je 1,86 м., Еисок 0,35 м., и дебео 0,60 м. Пн je од једног комада али услед тога.што му гориэИ део нешто испада, изгледа. као да .je састављен од два. На горнем д е л у  СТ0 ЈИ  урезано: f  TE CRISTE AVCTORE^ RONTIFE(X). Натпис je сачуван врло добро؛ једино .je последше слово у последшој речи - X -  у Д 0 Ш 0 Ј поли пропало, а у горњој излизано.прво што упада у очи ка,т ce oaaj натпис прочита, то .je груба грешка у ј речИ.где место PONTIFE(X} сто.ји RONTIFE(X) пре него омашка,'то he
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бити незнаіье латинског језика у оног К0 ЈИ je урезивао загіис.1 Исто тако, за. пажа се да у другој речи, CRISTE, изаС нема слова н.Да je црква у Дреиови била лепша и neha црква, ниди се и по ЛЈатеријалу од кота je грађена. Сем ломљенот и тесаног камена, на терену се налази и сиге, а на више сіеста и врло доброг мрамора. Нарочито „ада у очи један велики мра- морни блок ружичасто-рујне боје који je водоранно канелиран, — можда део сокла (субасмана). По уверавашу нласника зем.ъишта, /до недавно се видео и један мраморан стуб, КО.ІИ се сад налази под зем.ъом.Судећи по месту І'де лежи камен с натпИсом и по траговима зидона, црква je била окренута „рема истоку, у висини олтара, по нрилици, десно се виде те- мели зида К0 ЈИ  чини круг с „ремером од 9,50 м. Да ли je то конха, или нека грађевина независна од сал'іе цркве, нисмо могли утврдити. у сваком слу- чају, и то сведочи о великим размерима цркве или шених здања.На западној страни цркве налази се надгробни камен чији je карактер не- сумшиво римски (сл. 2.). Ми овде објав٠̂ ујемо салю Јвегов сиимак, не желеЬи ГН

Слика 2.
Изненађен TOM грешком ا  ̂ Пач није, на cB ojoj гр.авири. . ренродуковао то слово, представивши га истрвенам. Међутим, сасвим jacHO се вади да Онде ciojij R а не р.
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описивати, je p  je  το Пач већ учинио. Морамо салю нагласити да камен није ни одкуда донесен .  претпоставка коју Пач није искључивао, ~  нею да се овде налазио још rtpe нею што je  црква сазидана. о  томе сведоче они други римСки надгробни споменици који се налазе јужно од цркве и има их приличан O p o j, а K o je  Пач, свакако. ии.؛е -видео.. Остаје join питање датације. Судећи по облику слова о , Пач je датирао натпис у VII или VIII век. Псто тако но облику писмена, Булиѣ je приватно саопштио 
к. Јиречеку да натпис није старији од VII ни млађи од X века, на основу чега je Јиречек узео да je натпис из Ι Χ . Χ  века). Кад се узме у обзир место где се црква налази и вре، ме кад je код нас хришћанство дефинитивно примљено, онда се Јиречекова датација Л'іоже најпре примити.Закьучди К0ЈИ би се дали извести и из ово мало података о цркви у дре- нови, бројни су. ٠  4едан споменик из доба наших нрвих владара, с. латинским натписом, у овако забитом K p a jy  и на месту где je било римске културе, — такав споменик не срета се код нас често. Али би ти закључци добили CBO'j пуни значај ИСТОЛІ онда кад би се знала основа цркве и нашли се на терену и други објекти осим ових К0ЈИ се.виде на. земли. За то су нужна ископавагьа, K o ja  би свакако и ΠΙΤΟ пре требало нредузети, тим више ΠΙΤΟ она не би стала ни ΛΙΗΟΓΟ труда ни много трои.ік؛а. (По.؛.іениди из нреднемањићског времена испитани су тако мало и они су тако؛ ваи(ни да ирква у Дренови. заслу^кује највећу пажгьу.- :ثم. vb Милан Кашанин.?... ЗАПИСИ У МАРКОВОМ М АНАСТИРУКтитор؛ ке записе у Марковой Манастиру објавио 'je  Панта С р ековиЬ  у СВ0 ЈИМ Путничким сликама (Гласник X LV Ό гьима je изрекао c .(؛. 1878, 220—221 B o j суд Иларијон Руварац, увршћујујћи их међу измишљене Милојевићеве записе (Гласник X , -1881, 30). Срећковића je узео у одбрану И; Јастребов (Гласник LVM. 1884, 08-71). По Застребову записи n o c T o je ; среѣковиѣИх- je прилично добро и- верно саопштио. Застребовљево читање заппса унето je у Стојанићеву збирку 
Старих српских г,аписа и катписа (I, 1002. 58. бр. 187" и 188). Записа данас нема. Они су  морали би'іи уништени пре 1808 ю д., je p  Их те ؟ одине не налази Миљуков И з в ѣ с т . руск, .арх. инст. IV — 1, 1808, 135). г. Лаза МирковиН у историском делу ; ј Манастиру не прихвата Руварчево мишљеше, већ на основуЈастребовлнЗИх сведочанстава поклаша пуну веру п. СрећкОвићу (Мирковић-Татић, Маркой Ман^стир, Нови Сад 1925. стр. 2—3).Питаше решава у корист п. СреѣковиГа и једна леТонисна белешка, Kojy je превидео г. ^ирковић. Она се налази у Остојићевом летопису, и гласи: Въ лѣто благовѣрнаго ؛ дара Стефана краль Воукашинь и сынове его .Марко и Андреа и Иванишь и Дмитарь наЧеше здати цркькоЕь светаго моученика Димитріа зоЕоміи Марковь монастирь (Споменик 1 157 ,1890. إ,ؤ ). Очевидно je да ова белешка води порекло из записа у Мар- ковом ліанасти^у. Дакле, много пре непоузданог П.Срећковићф летописац je прочитао записе и из них извадио извод у виду летопиисне белешке. Тил-іе се још потврђује и мипиъенье љ .  Ковачевића, да су записи по ؛црква، ма служили -као извор нашим летописцима (Глас 58, 1900, 51).: Ђорђе Сп. Радојичић.

ПРЕИСТОРИЈСКИ ГРОБОВИ к إ о д  ПРИДЕПА.пре، а Прилеп-градско. у половини јуна, приликом-копања рова за темелз, на дубини 'од 1,50 м., почеле су се појавливати дугачке гранитне плоче, вештачки 1؛'а одлуци Мидистарства Просвете, почето je у пролеѣе прошле године са зидашем -вграде за вежбаоницу Учителзске Школе у Прилепу. За зграду je иза- брано земљИште на ИСТОЧНОЛІ перифернолі делу вароши, око педесет метара да- леко од дрУ:Л؛
1 К. Јиречек, Псторија Срба, I, стр. 125.


