
НА СВЕТИМ ВОДАМА ЛИМА(НЕМАЊИЋКЕ ЦРКВЕ и МАНАСТИРИ у ПОЛИМЉУј.Гласник Скопског Научног друштва je љубазно пристао да објави Moje путописне архитектонске белешке из долине Лима, у  књизи V (1329. године) приказана je већ црква Св. Богородаце у  Бастраца, а у книзи VII—VIII (1930. ٢ .) црква Св. Петра) обе из бијелопољскога краја. На тај начин почео сам износити полимске споменике хронолошким редом. Даљи низ, према ономе шта сам ja од цркава у Лиму видео, 1926. ٢ . (на путу са архитектом г. Пером Поповийем) и накнадно 1929. и 1931. године, био би отприлике овај: Затон, Падеж, Св. Ђорђе „у Дабру,“ ЪурЬевп Ступова у Беранима, 
М а л іе в а , Даібовацсц M ajculopoßn, Куманлца آل Б і а .  0 1 1 именима je место и цркви Св. Наколе у Бијеломе Пољу, којој незнам ни приближно време постанка.Ради опште ориентације на сл. 1. дат je цео ток Лима са обележеним положајем споменика. приликом поменутих путовања снимио сам и масу детаља профане архитектуре уопште, К0ЈИ су у толико интересантнији у колико je извеснија чињеница да je то иста она грађевинска традиција, Koja се стотинама година развија, доносећи нам до данас прастаре типове и noje- диности нашег народног неимарства. Полимље je остало верно „брвнари," Koja je — на супрот западњачкоме „бондруку," импортираноме са обала Средоземнога Мора — коренито старословенски начин грађеша, донет ваљда још са сеобом на Балкан. Неколико примера, и једног и другог, дато je узгред и на сл. 1. Међутим, TOM народном архитектуром ce нећемо овде детаљније бавити, и циљ je овога чланка само да доврши приказ немањићких сакралних споменика лимске долине. Они никако не чине једну групу, ни хронолошки ни стилски, и ja их дајем овако заједно просто из разлога што сам их тако упознао, и што то у изношењу материјала без претензија компаративне студиЈе HHje незгодно.Појединим објектима 0 којима je Beh до сада писано (нарочито у: м. ВасиЬ — Жака а Лазарица и Gا١١ال  . Millet -  L* ancien art Serbe и .студија y 
V  art byzantin chez les Slaves) ja ce нећу опширније бавити, већ hy 0 њима дати само новији материјал или своје опаске.Без других увода даћемо просто грађевину за грађевином.ЗАТОН.Код села Затона, десно одмах више пута Беране— Бијело Поље, налазе۴ се рушевине ове детелинасте црквице (сл. 2). Зидање je у камену, на при- морски начин. Висина остатака не прелази човечији раст.Грађевина je основом врло слична црквици у изумрлом немањићкоме граду дривасту код Скадра, затим цркви Св. Наколе код Нина, и најзад још донекле и црквама Св. Мартана у .придрази код Новиграда и OHoj у Вилицама све три у Далмацији и све три, по г. м. Васићу, вероватно из IX века. Свакако да je и црква у Затону из исте групе, а вероватно и из истога доба, те би спадала у наше најстарије пренемањићке споменике.



Глаеник Скоиског Научног Друииива122 9

Сл. 1٠ Долина Дима с детаљима профане архитектуре.
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ПАДЕЖ.Кад je реч о најстаријим споменицима, можда je још старија од 
Затона црква чије се рушевине налазе, данас зарасле у шумарак, испод школе села Падежа, 4 - 5  км. северно од Пријепоља. Ту цркву и н р ечек  помиње као једну од најстаријих за Koje се зна.і Међутим, ja ћу овај спо- меник оставити за засебан чланак док испитам подробније материјал.с в . ЂОРЂЕ »у ДАБРУ..Идући даље хронолошким редом наилазимо на ову Немањину задужбину, познату и под именима „Ораховица" или „Мажићи," чије се рушевине налазе с леве стране Лима, мало даље уз поток, према т. З В . манастир- скоме хану више ١,Бање" прибој- ске. Рушевине сусељ аци .р аскр - чили те се основајасно распознаје (сл. 3). Зидови (озидани прите- саним каменом и облутком) држе се још за 1— 2 м. висине. Црква Je била базиликалнога ٠ облика са куполом али без певничких тран- септа. Имала Je и Једновремено изведену припрату'. Трагова живо-' писа више нема. Архиепископ Да- нило пише да je краљ Милутинову цркву, међутим те су нреправке ваљда ишчезле са горњим делом грађевИне Па je остЗ^а само овЗ немаШина основа. Манастир Je изГледа запустео у XVII веку.2

Î-4- 4 г—يب  ( n i *Ся. 2. Осн.ва цркве код Затона.,

ЂУРЂЕВЛ СТУПОВИ „у  БУДИМЉИ.“Манастирска црква се налази одмах више данашње вароши '؛Берана, недалеко од старе БудимлЈе, чији се готово, невндливи остатци налазе сдруге стране Лима, затрпани наносом неке десне приточице, пред. уласком реке у клисуру Шудикове.Цркву je дигао 'око 1220. год. Не- мањин синовацжупан Стефан Првослав, син најстаријег Немањиног брата Ти- хомира (К0ЈИ je овде и сахрашен и чији надгробни запис постоји, обновљен, у олтару) ; а Сава je у Њ0Ј' поставио седиште једнога од СВ0ЈИХ .епископа.У  грађевинскоме погледу (сл. 5) црква припада свакако преднемањићкој архитектури (мада постоје Немањине грађевинедигнуте пре ње), OHoj каква ce дотле развијала у Приморју y XI и. XII веку.3 То доказује њен тип базилике са нишама изнутра у бочним зи- довима и појачавајућим луцима полуобличастога свода, К0ЈИ полазе. са на- спрамних пиластра, између ових ниша. То доказује и начин на, К0ЈИ je купола дигнута између ова два појачавајућа лука, без коцкастога постоља изнад крова.

/، ، Л. < л  - ٥^ -Сл. 3. Св. Ђорђе у Дабру.

1 к . Jireiek, Das Christliche стр. 167.
'i ΐ>. I p É ,  Православно і н а і в о .  сто. ة٦ .3 м . Bacflhj Архитектура стр. 23—S7.
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Сл. 4. — Ђурђеви Ступови код БерамаІ
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Уз првобитну цркву je прво дозидана једна припрата, фланк^рана са две куле, као код цркава : Св. Николе у Топлици, Ђурђевпх Ступова у Расу и 
Св. Петра у Лиму (и летопис бележи: „цркв Св. Георгија од два ступа у Будимли"), а испред ове призидана je доцније и спОљна припрата. у де- таљније описивање грађевине нећу улазити, jep je.’ GBO учинио нарочито опширно француски научник Millet.4 приложийу само своје архитектонске скице споменика (сл. 4), на којима су обележене и комбинације дискутоване

Сл. 5. -  Ђурђеви Ступови код Бсрана, пре п после рестаурацнје.
у поменутој MilJlct-OBoj студији и подвућићу, да ja верујем да je припрата 
имала у лоретку две куле изнад унутрашших зидова, над коЈима je после 
сазидан OHaj високи средишни звоник.Црква je била прилично одржана, али je ипак 1926. године рестау- рирана. Радове je извео архит. г. Пера Поповић. Интересантно je забел жити да je кредит био намегвен другој цркви истога имена, којој je збиља noMoh би'ла випе него неопходна, али je неко, у последњем тренутку, додао у решешу, после имена „Ђурђеви Ступови," речи „код Берана" у место код „Но- вога Пазара;" и тако je рестаурирана ова грађевина а она друга оставлена да дефинитивно пропадне. ШУДИКОВА.

станка непознато.-" Основасамоме теснацу по уласку Лима грађевине чије je време по- го.-'. Основа цркве je просто правоугаона (сл. 6), а олтарска апсида je полукружне линије. Испред црквицејепри- зидана припрата. Каменом озидани зидови се нису одржали више него за човечиЈу висину. МИЛЕШЕВА.

Више остатака старе Будимле, већ у клисуру, налазе се рушевине мале црквене

b f o j o  І ' . І О О ы Сићи ћемо опет низ реку чак до При- Сл. 6. -  Шудикова, код Берана. јепоља да би се задржЗли на OBOj гра-ђевини, jep тако захтева хронолошки ред. Манастир се налази 5 - 6  км. неточно од Пријепоља, поред пута за Сјеницу. Дигао га je краљ Владислав и посветио Вазнесењу; „пописан" je, по M illt-y) између 1228. и 34. год., а тело Св. Саве je у іьему сахрањено
G. Millet, L ي ’ art byzantin chez les Slaves.
.Историјски пюдатци код Dr. В. Ггетковића у Енциклопедији ت
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Сл. 7. -  Манастир Милешева код Прнјеп.ља.
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1237. год.6 Према томе изгледа да je лик свечев, који je насликан у при- прати, рађен за живота његова. Исто тако и лик ктиторов претставља (по Millet-y) Владислава још пре краљевства (краљевао од 1234. до 1243. год.). На фресци се јасно види да je круна додата накнадно. — Обадва су лика (сл. 3 и сл. 9) не само најбољи портрети Koje je старо српско сликарство дало, него чак можда и најбољи Koje je ΧΠΙ век уопште створио. Они су дати са много реализма у форми, а са исто толико живота и мисаоности у изразу, у једној чисто сликарској синтези, али се далеко одвајају од дота- дашњег декоративног и стилизованог византиског портрета. Уопште узев, живоп.ис Милешеве, са оним Сопокаяа, најбољи je претставник монумен- талног зидног сликарства нашег у Χ111 веку, а можда и претставник најбољег нашег старог сликарства уопште.Сама грађевина Je једна од карика дугога ланца немањићких базилика са куполом, ниским, певничким трансептом и припратом, K o ja -везује Сту؛ 

Сл. б и 9. -  Портрети Св. Саве и крала Владислава у Милешеви.
бешщѵ Γ \ ρ ο  Жиче, Хбостанске Богоробице W Н а  а  Ір а ч о м , C o a o h i i a ,  
грацем, Давадовицом, Ариљем и Баѣском. На 0 B 0j гра^евини су први пут проширени бочни зидови храма изван ослонца куполе и коцкасто постоље шено je попето више ка слемену двосливнога крова, тако да бочне фасаде овога постоља не остају више у истој равни са бочним фасадама грађевине (сл. 10). На тај начин je почето степенасто моделисаше силуете грађевине у попречном пресеку шеном. Код Сопокана he се то само наставити.Hehy се упуштати у детаљнији опис споменика. Millet je рекао Beh ДОВОЉНО (L’ art byzantin, стр. 168). ЗадоволиЬу се само изношењем својих архитектонских скица (сл. 7), а на шегове закључке, да данашши олтарски део грађевине није више онај првобитни, реЬи hy да сам споменик испитао у два маха, 19ζ6. г. и 1931. г. (овај други пут сам чак копао око олтарске

6 Историјске податке видети код Dr. В. ПетковиЬа у Енцикоиледији  и код В. Марковича 
.Православно монатгпво и манасШири средиэевековне србије لا



Гласншс Скоиског Научног Друшшва128апсиде неби ли нашао трагове каквих стариіих темеља), и да сам утврдио да je тај олтарски део грађевине добио CBoj данашњи облик основе свакако пре израде првобитнога живописа —- онога из X I„  века. То се види по томе

што СЛ0Ј са тим жиеописом иде непрекидано са источних страна „триум- фалнога лука" на унутарње стране олт.арске апсиде. Taj je слој данас још прекречен, но креч већ пада и када се буде потпуно скинуо ocTahe део дОњи део апсиде покривен оригиналном иконографијом из X „ века.На тај начин Милешева би отступала од уобича. јенога типа својом основом ист.чнога дела грађевине и, ко зна из каквих разлога, травеЈ источно од простора под кубетом не би био уопште ни изведен. у могућност ова. квога првобитнога облика убеђује ме и основа Хвостан- ске Богородице, Kojy j.e недавно откопао један аматер из Пећи. Ja ؛  сам ту основу видео још недовольно раскр- чену, али je веЬ тада било јасно да се и- код ове гра- ђевине велика полукружна апсида ослаша директно на простор под кубетом, без посредоваша ис-точнога травеја нормалне базилике. А што je још интересантније, из- гледа да су проскомидија и ђаконикон, у угловима из. међу ове апсиде и певничких трансепта, имали исте лучне основе као и код Милешеве.Овако je, дакле, у дошем делу олтар- ских зидова. Међутим св؟ д олтарске апсиде ниіе више OHSJ прво- битни, OH je био пао заЈедно са половином (по висини) зида ап- сиде и после je пре- зидан нижим сводом. 12. -  праг изчезлих „красних, врата" у Милешеви.Сл.проскомидије у Милешеви.
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тако да овај остаје нижи и од самога источног великог лука („триумфалног," како смо га назвали), куполе. Граница надзиђивања јасно се познаје под кречом, изнутра на зиду апсиде.

Сл. 13. — Првобитни изглед Милешеве.Millet затим тврди да су врата Koja из трансепта воде у бочне просторе олтара доцније у зидовима пробијена. То ми изгледа вероватно 3ة јужНа врата, jep je збиља код наших старих Храмова ретко кад ђаконикон био директно спојен са солејом; али ми врата проскомидије изгледају првобитна па доцније само пови- шена и опточена новим мермерним первазом. Фигура живописа изнад ЊИХ je у ствари само медаљон са главой К0ЈИ je био изнад старога нижег отворЗ (сл. 11).Сем презиђивања олтарскога дела, нарочито je велика промена извршена на грађевини тиме што je, ко зна када раније, призидана једна сполна припрата испред за- паднога улаза у цркву. Тада je отворен преградни зид између са- мога храма и његове првобитне припрате, а праг „красних врата" види се још на томе месту међу каменим плочама пода (сл, 12). О д романскога портала, — који je био или на томе.преградноме зиду или на сЗмој западној фасади грађевине, и који Ивенс спомиње у путопису из прошлога века, -  остао je данас, у порти цркве, само један од два камена лава, К0ЈИ су некада били лево и десно од улаза и, НО.СИЛИ колонете довратника (сл. 14). 9
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Та прва спољна припрата била je „приморскога" типа) T. j. покри- вена je била каменим полуобличастим сводом, појачаним ребрима. Свод ове припрате ишао je висином испод не- кадањег прозора на западној фасади цркве (доцније зазиданога). Ова при- прата имала je бочне капелице са кубетом, Koje имају иуз бокове цркве.Tpeha већа промена грађевине из- .гледа изведена да je за време аустри- ске окупације Санцака. Тада je изнад пропалога свода ове призидане при- прате надзидана једнанова конструк- ција, са куполом, висока колико и сама црква. Истом приликом грађевина je препокривена и тада-јој je и старо Кубе надвишено. — ДанашНи покривач ку- бета састојисеизлима,којиПрекрдаш- чане оплате лежи директно на своду.Сл. 1 5 . РоЗета амвона у поду Милешеве.

Сл. 16. — Ктиторски модели Милешеве.

'Сем овбга о^ратићемо пажњу још и на чињеницу да, je, међу свима немањићким базиликама овОга тип,а, једино код М и- 
лешеве певнички трансепт примакнут са- свиЫ уз олтарску страну (код- Жиче и 
П е к  je тачно супротно, код и
С оп о кн а je примакнут нешто ближе за- падноме делу „солеје," а више одмакнут од олтара и, најзад, код .и Бстскеje тачно у попречној осовиникуполе). Под куполом je у поду амвонски

Сл. 17. — Доанастир Давиловица.
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ا٢

круг комбинован од плавога и белог комађа мермера (сл. 15); а горе свуда по зидовима „солеје," у малтеру жи. вописа, ввде се грлићи керамичких судова, узиданих ту ради боле аку- стике целога простора (ти зидови су дубоки око 30 цм., толики им je и унутарњи пречник, грлић има отвор од 6 цм., а деблина зида je 1 цм). у цркви се виде два слоја малтера са живописом, Један преко. другога; на доњем су п؛ вобитне фреске из хш века. На лима je у дЕа маха (у при- прати првобитној и у првоме травеју храма) претстављен модел грађевине у руци ктитора (сл. 16). По тим ели- кама и по стварности дат je на сл. 13 замишлени првобитни изглед спо- лашности овога храма.ДАВИДОВИЦА.
Давидовича je данашле име ма- настира, којије код Бродареве (више села Гробнице) на Лиму, између Би- јелога П о л а и Пријепола, дигао Не- малин унук а син Вуканов жупан Дмитар, као монах Давид. грађевина je данас потпуно у рушевинама (сл.17). Храм je некада био посвећен Бо- гојавлелу, а г. Др. Влад. Ћороровић je нашао уговор о зидалу скоплен са приморским мајсторима 1284. го- дине. Црква je озидана сасвим на приморски начин ситним квадерима камена. Имала би потпуно тип „раш- ке" базили'ке са куполом да није једне аномалије Koja je још више до- води у везу са Приморјем. — Оне бочне параклисе Koje смо видели уз западни брод Жаче, Koje je ве- роватно имао и наЈСтариЈи храм у

Пеки са северне стране, исто као што и данас има Морача٠ а Koje, уз припрату, има и Милешева, протомајстор Давидовице je поставио уз бокове „солеје" на место певничких трансепта „рашке" базилике (сл. 18). По оваквоме распореду наша грађевина необично потсеЬа на слични распоред основе код цркве на острвцету Св. Катарине код П ул е у Истри. Тамбур кубета je цилиндричан и на лему су изоставлени они прозори К0ЈИ би гледали у мале бочне куполе. Живопис je пао, jep ни калота на куполама више нема, као ни сводова и зидова припрате и оба травеја цркве.

ر٠'ا3ء٠ءا/ع 4 /ήα ί'ЗооСл 18. — Црква Давидовица код Бродарева.

М АСТОРОВИНА.Попећемо се још много више натраг уз Лим, идуЬи све хронолошким редом за споменицима, да би посетили, чак у самоме П0ДН0Ж ЈУ високе Бе- ласице, недалеко од некада тако чувенога у средлем веку Брскова, рушевине ове цркве посвеВене Светој Тројаци.
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О д ц؟ квене грађевине су 1926 год. постонали зидови високи юш 3— ؛  м. Тада су сељаци из т .га  Kpaja молили за дозволу да на тим остатцима обнове цркву и тадашња „Комисија за чување и одржавање историско-архитектонских споме- ника" при ондашњем Министар- ству Вера, израдила je пројект за рестаурацију грађевине, Koja je како се из сл. 19 види, била ба- зилика са кубетом и трансептом толико широким да je у ствари имала основу слободнога крста. Ослонци лукова и сводова су ишчезли, те се склоп горњег дела грађевине више не назире.Мије ставља овај споменик у XIV век, уз групу 
Б л а г о в е и іе і  и Св. Тројиде на Каблару и у Боци (RecueilUspenskij I, стр. 182). грађевина je имала зидове изведене у камену. На поду под куполом очувала се амвонска розета истоветна са оном у (само нешто мања), са-стављена од белога камена и опеке.КУМ АНИЦАРушевине цркве овога манастира, посвекенога Св. Архангелу, Налазе се с десне стране Лима на ؟ амоме у^аску реке у непроходну клисуру испод Бијелога Поља а испред Бродареве. Да ли je њено име везано за какав поход Куманаца (Јиречек спо- миње један ЊИХ0В упад 1253. год., којом je при- ликом страдало Бијело Поље) или за какво ЊИХ0В0 насеље (као са „Кумановом" што je случај) не зна се. Г. Д р . В. ПетковиЬ (у Енцаклопедијипод „Св Арханђео") мисли да je споменик из XIII или X IV  века.Мени се чини да грађевина припада овчарско-каблар- скоме типу (сл. 20), али једној доџнијој варијанти K o ja  уводи слободне стубове који носе кубе. Збиља, на местима Koja изгледају првобитна, из затрпанога пода храма избијају четири изломљена остатка камених стубова, образујуки међу собом правилан квадрат изнад кога се могло некада дизати кубе. Како je пак ова конструкција могло бити спојена са обимним зи- довима грађевине данас се не види, jep су ОБИ пору- шени скоро до саме земље. Ти зидови су били некада изведени у камену. Олтарска апсида цркве ЛОДЗИ- Сл. 20 -  Куманица, код Бије- дана je" гОтово уз саму вёртикалну литицу КлИСу^е. л٠г٥ п٥ља·БАЊА.Пре свега овај споменик нема више никакве архитектонске везе са не- кадашњим манастиром Сй. Наколе „у Дабиз студеничкога типика. Он само заузима његово место. Стари неманийки храм je ишчезао и данашњу црквену

r. 30Ô;

Сл. 19. ~  Мајсторовина, код Бијелога Поља.
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Сл.' 21. -  Манастир Бања код Прибоја.



14Гласник Скоиеког НалЈЧног Друииива134грађевинудигао je, збиља „из основа," краљ Стеван „Дечански" и то веро- ватно пре но што je и саме Дечане саградио. Дечсиш су завршени 1335. год., а један запис '.Записи, 4935) бележи да наш манастир „от испрва сздан бист“ од краља. Уроша III, настојашем дабарснога епископа Николе око 1329 тодине. У  прилот томе иду и ктиторски ликови Дечанског и Душана, који заједнички држе модел храма, први левом а други десном руком. Поред главе оца стоји натпис: „СТ ЕФ А Н  ТРЕТИ У Р О Ш  К Т И ТО Р  СВ ЕТ А ГО  ХРАМ А С Е Г О ," а поред сина: „С Т ЕФ А Н  си н  КРАЉ А У Р О Ш А ." — Портрети се налазе на месту обележеном ca X  у основи цркве (сл. 21).

Сл. 22. ٠٠ Никољац, код Бијелога Поља.
Грађевина се налази на великој висини изнад Лима, јужно од прибоја, на изворима лековите воде. Била je до релативно скорашше преправке (из кремена аустриске окупације Сануака), готово потпуно очувана, што показује једна фотографија из тога доба, урамљена и изложена у самој цркви (сл. 21). Недостајао je само оловни покривач. Тада су пак, вероватно исте руке, као и на оближшој Милешеви, порушиле обе калоте Кубета и надвисиле оба тамбура, препокриле кров и све споља и изнутра облепиле и свеже окречиле.Црква показује правилан тип крстообразне грађевине, са крстом основе уписаним у правоугаоник обимних зидова, код кога куполу носе четири сре- дишна ступца. Испред ов۶ квога храма, а једновремено са шиме изведена, налази се припрата K O ja je некада имала ниску слепу куполу само са деко- ративном аркатуром, од опека, споља. Испред свега био. je један отворен трем. Доцније je са јужне стране припрате дозидан иједан велики параклис, К0ЈИ ja у скицу (сл. 21) нисам ни уносио.Душан he на својој задужбини Св. Архенђела код Призрена, дигнутој неких двадесет година доцније, репродуковати, у главноме, распоред Баѣе, с а м о  што he на 0 B 0 j другој грађевини припрата бити претворена у покривен али отворен трем, задржаЕајући иначе исту конструкцију горњега строја. Слепа купола, Kojy тај горњи строј припрате у Баѣгі носи, свакако je претеча свих оних кубета Koja ce, у разним облицима, појављују на припратама цркава „моравске" епохе и штета што je овде на Баѣѣ реконструкцијом упропашћена.
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кровни део на OBoj цркви, био je обрађен као на спрегу две крсто. образне грађевине (уписане у правоугаоне основе) и источни део je веро- ватно имао угаоне просторе (између Кракова крста), покрнвене засебним нижим кровићима. Сада су пак ови делови обухваћени под општи двосливни кров са бродом храма.Од интересантнијих детаља треба истаћи готски (али упрошћено) ИЗ" резане камене .первазе горњих прозора на храму, као и неку врсту (исго тако упрошЬенога) „романскога" стила на порталу припрате.
НИКОЉАЦ.Најзад Ьемо завршити цео овај побожни пелеринаж по светој земљи, „колевци“ српске средњевековне државе, посетом цркви Св. Иаколе, у Мали Никољац код самога Бијелога Поља (сл. 1). Ставили смо на Kpaj овај ح0ه^  меник, уопште изван сваког хронолошког реда, jep му ни приближно не знамо време постанка. црква се помиње у XIV веку, али je постојала веро- ватно много раније٠(сл٠ 22 и 2ك).

Сл. 23. -  Николаи, код Бијелога Нола.
То je једна тробродна базилика, KOjoj je додана купола, и то додана на ориентални начин (грађевина ври томе задржава споља базили кални облик — за разлику од хеленистичкога начина додавања куполе, код кога се горни део базилике, испод куполе, претвара у крст). Сем тога купола je, као код приморских цркава, без коцкастога постоља, већ joj цилиндрични тамбур дирекТно избија ИЗ двосливнога крова грађевине. Сама пак базилика je само у толико хеленистичкога типа, ма да ٤je засведена? щто има, за



16Гласник Скойског Научног Друштва136OBaj. тип карактеристичне, ретке и мале проз.ре на средтем уздигнутоме броду. Бочни бродови су joj засведени сводовима са попречним пресеком од четвртине круга, као што je код ђаконикона и протезиса на и насредњем храму у П е к  — и код бочних бродова грчких базилика у и Паљана.1 и  ако je грчка (Koja има врло много хришћански؟  базилика) могладати потстрек и пример за изглед нашега споменика, ипак je вероватниЈе да нам je у Лим овај облик црквене грађевине послало Јадранско Приморје, ма да у овоме, колико нам je познато, нема баш директних примера за исто- ветну концепциЈу.Овим je (заједно са чланцима у ранијим — ١مل  и V il—VII؛ — књигама овога часописа) завршен преглед архитектонских споменика из средњега века, KOje сам ja у Полимл,у обишао и снимио.
RESU M E

Les églises et monastères de l ' epoqae des NemanlC d Polimlje.M. Alexandre DerokOj chargé de cours à la Faculté tehnlque de Belgrade et architecte donne dans cet article une courte description architectonique et signale les principales caractéristiques tehniques des. onze édifices ecclésiastiques de styles divers, qui se trouvent dans la vallée du Lim, entre Berane et Priboj, et qui datent pour la plupart de 1’ époque de la-dynastie des NemanlC, du X î-e  au X I٧ -e siècle. Cette description et cette étude comprennent les églises et monuments suivants: Djurdjeve stupove et Sudikova à Budimlje (ВеГапе); Zaton, Majstorovina, Kumanlca et Nikoljac â Bijelo Polje; Davidovica (Brodarevo) entre Bijelo Polje et Prijepolje؛ PadeZ et MileSeva à Prijepolje; Saint D jordje-O rahovica ou Mažić et Saint Nikola—Banja à Dabar (Priboj).

G. Millet, Ecole greque, CTp. 33.


