
АРХИТЕКТОНИКИ СПОМЕНИЦИ НА ТАРИ и п о д  ОСОРОВОМ1 С П О М Е Н И Ц И  Н А  Т А Р И1. БРСКОВОБрсково je један од најстаријих рударских градова и тргова српских. Лежи неколико километара jy r o -источно од Moj Једва видни Остатцизидина старога града леже на једној купи обраслој буковом и јеловом ш умом.

Сл. 1. — Осн.ва и пресеци иркве манастира д.бриловине.Град je иначе прилично дугачак а релативно узан и био, je по дужини по- дељен у три деЯа. Без Beher откопавања ништа се више неда видети.Прилично далеко под градом , на северној падини брда, показали су ми оста'тке „ц р к ве". М еђу боровницама, папратом и трњем, под густим грањем столетне јеле, израсле у самим рушевинама, назиру се зидови једва око пола ме'гра висине. О д аја  Kojy сачињ авају била je у унутрашњости 6,10 м ду- гачка, док je спољна дуж ина Kpahe стране износила око 4,00 Μ, — Остало
1,0*
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je било немогуНе измерити. Зидови, дебели око 1,00 м, споља и изнутра су рађени од редова притесаног кречш ака, 16 см висине) док им je језгро од ломљеног камена. Како су све четири стране потпуно праве, без икаквог рашчлашеша, то je немогуЬе да je овде био какав храм.На иадинама испод града, пре кратког времена, при тражењ у руда, енглески концесионари су откопали и неколико старих рударских' окана, са готово потпуно калцинисаним дрвеним рамовима.2. ДОСРИЛОВИНАН а левој обали Tape, петнаестину километара низводно од М ојковца. Приступ манастиру веома теж ак. П редео изванредно романтичан : прашума испресецана врлетима и дубодолинама.

Сл. 2. -  Манастир Добриловина, са јужне стганеЦрква je веома слична М орачи, само далеко маша од ове. Постоји чак пре- даше да je ранији храм био и по величини раван М орачи и да je На шеговим темелима пОдигнута данашња црква. Каж у да се при откопавашу око грађевине. наилази на трагове многих зидова, али ми je било немогуКе да ОБО проверим.Црква je иначе подигнута и пописана између 1609 и 1613 год.' П репо- кривана je 1749, када су и друге зграде око ње оправљане. Карактеристично je да je тада за рад утрош ено 26.000 е к с е р а .2Основа je крстообразна (сл. 1). Кубе лежи на пресеку полуобличастих сводова, али je поред тога подухваћено и трансверсалним ојачавајућим лу- цима. Главни под.ужни сводови су и у неточной и у западной травеју по- духваћени трансверсалним полуобличастим сводовима. Оваква се конструк- циЈа Јавља и у нартексу, К0ЈИ je подигнут у исто време- кад и сама црква. Трансепти су проширени правоугаоним певницама са далеко нижим полу- обличастим сводовима. Карактеристично je да се и трансепт и певнице cnojHa хоризонтално заврш авају, (сл. 2) тако да трансепт образује неку врсту про- ширеног постоља за кубе. Тамбур кубета je кружан и споља и изнутра. А'псида je споља такође полукруж на (сл. 3), док je у унутрашњости калотаљ  Стојановић : ('лари српски записи и нааписи, бр. 997. Jbiff. бр. 2979.
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сасвим правилно изведена, или je основа сужена неном врстом пиластера, .са заобљеним прелазом ка кривини конхе. Не може се рећи дали je ова ΚΟΗ- струкција првобитна или плод доцнијих преправки, jep je цела унутрашшост покривена било фрескама, без велике вредности, било малтером. ф реске су добрим делом и прекречене. Иначе су композиције мале, а боје, већ сложене без хармоније. Интересантно je међутим да се на нимбовима апостола у пандантифима и на нимбу Пантократора у калоти кубета виде пластични орнаменти, лозице и розете, изведени у сасвим плитком рељ'؛ еф у, свакако, било директно у малтеру, било у ш туку. Сами су орнаменти црвенкасто окерни док им je позађе било затворено плаво, код Христа, а окерасто код Апостола.Фасаде цркве рађене су ломљеним и притесаним каменом. Има и сиге и кречњака. Величина камена je разна, док je фуговањ е потпуно неправилно. Зидови су иначе прекречени местимично директно преко камена, местимично

Сл. 3. — Црква манастира Добриловине, са истока.су прво омалтерисани, али се у сваком случају види да je грађевина подиг- нута одједаред оваква каква je , и д а 'Н И  један њезин део доцније није био презиђиван.На фасади се иначе, сем певнице и апсиде, не вИде ,никаква друга рашчлањења. у  осталом нема трагова ни од каквих венаца или других орна- менталних детаља. Изнад портала постоји само једна ниша са копитастим луком (сл 1 I). П розори су сви правоугани сем западног, К0ЈИ je завршен изрезаним луком (сл. 1, II) и прозора на ђаконикону који има облик наро- чито обрађене пуш карнице (сл. 1, III).
٤ 3. ДОВОЉАНа десној обали Tape, двадесетину километара западно од Добриловине. Ц рква je , по једном запису К0 ЈИ je нашао Хи.тьфердингЗ подигнута 1 5 4 5 . у  неколико je махова оправљ ана, а 1799 „покри се славним покровом клисом“ .4 Д анас je у рушевинама.3 А. Гильфердингь: Боснія и Херцеговина, 1859 стр. 232. -  Хил>фердинг je затекар цркву у рушевинама. Натпис није објавио Beh само годину Kojy je прочитао.4 ,Tb. Стојановић, стари српски записи и натписи, бр. 5500, 10070.



Сл. 4. -  Основа, пресеци и реконструкція., манастира Довоље.1
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Грађевина je једнобродна. К убе, са издуженим, споља и изнутра округлим тамбуром са четири прозора лежи на трансверсалним ојачавајућим и бочним прислоњеним луцима (сл. 4); и једни и други ужи су од зидних појачања

Сл. 5. -  Поглед у цркву манастира Довоље, са запада.јако избачених пиластра, —  на Koje се ослањ ају. Источни и западни травеј засведени су пригњеченим полуобличастим сводовима који се ослањају ди-

Сл. б. -  Црква манастира Довоље, са северозапада.ректно на зидове (сл. 5). Апсида je споља и изнутра полукруж на ; њена полукалота je такође пригњечена. у  апсиди се налазе 'три полукруж не нише; слична П0СТ0ЈИ и у северном зиду источног травеја. Нартекс je одвојен од храма само попречним луком који je био нижи од полуобличастог свода.
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Сл. 7. — црква манастира Довоље, са југозапада.

Сл. б. “  Основа и пресек цркве Св, Арханђела на Тари.
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којим je свакако био засведен. На северном, јуж ном и западном зиду виде ce остаци прислоњених лукова, који су, изгледа бар, на бочним странама припрате били нешто пригњечени.Зидови су и спољ а и изнутра рађени од притесаног и полуотесаног кречњака (сл. 6). ф уге су сасвим неправилне. Сводови су делом од сиге делом од кречњ ака. О к о прозора, којих сем на кубету, има на јуж ној страни (сл. 7). виде ce ивичњаци од сиге ؛ око западног портала постоје остатци равних довратника од отесаног кречњ ака.Н и г д е н а  фасадама нема остатака од венаца ; а нема ни трагова фре- сака у унутрашњости. С а западне стране, на неколико метара од цркве, на-

Сл. 9٠ — Осоговски манастир, са старом мањом и новом већом црквом.лази ce једна Beha зграда од камена. Вел.ичина основе износи 19,20 X  10,08 м. Грађевина je била подел ен а у два дела ; испод северног каж у да постоји један подземни засведен простор.У  току идућих година Д овољ а he се свакако обновити. И зрадио сам план за њену реконструкцију (сл. 4). по коме je предвиђено поштовање свега онога ш т о 'се  до сада сачувало, с тим да се са поруш ених зидова скине само горњи, потпуно иструлели с۶ој. Наново he се израдити једино сводови изнад нартекса и западног травеЈа, К0ЈИ  су свакако изгледали онако како су на цртежу уцртани. Теш ко да би се над нартексом смела претпоставити каква друга конструкција —  купола рецимо. —  у  осталом овом се оправком жели само потпуно осигуравањ е цркве од даљ е пропасти, и њено оспособ- љење за даљ у сл уж бу.Нови кров биЬе иначе такође од клиса. Венци у облику засечене плоче, уцртани у плану, ставиЬе се само ако се у гомили камења око рушевине буде нашло фрагмената који би потврђивали њ ино раније постојењ е. 44. СВ. АРХАНЂЕЛ МИХАИЛОНа десној обали Tape, само неколико километара низ реку идуЬи од Д овољ е.Северна страна цркве одрж ала се делимично заједно са почетцима сво- дова, С а јуж не стране зидови су поруш ени до на један метар над земљом ٠



5Гласник Скоиског Научног Друиииба154 Архитектонски склоп веома сличан Довољ и (сл. 8), само без нартекса. У п о л у к р у ж н о ј апсиди в и д е с е ч а к и  три нише, а и п о л у к р у ж н и  сводови изнад западног и источног травеја били су у неколико пригњечени. Техника зидања као код Д овољ е. О вде се само сачувао цео полукружно засведени портал од грубљ е отесаног кречњака са чисто израђеним ивицама. —  П о свему судећи црква je млађа од Д овољ е. у  осталом, по једном запису К0ЈИ je објавио Хиљ фердинг, црква je подигнута 1711 год. Хиљ фердинг je и њу нашао у рушевинама ; у цркви je било врло много рукописних књига icoje je одабрао и понео са собом .5 6 7II М А Н А С Т И Р  св. ЈО А К И М А  осоговског Заузима диван положај на стрмим падинама шумовите клисуре, на три километра југоисточно од Криве Паланке.и ако ce Ианастир помиње већ крајем дванаестог века,б обе цркве Kojeданас још  постоје, много су но- вијег порекла.Велика црква, посвећена С в . Јоаки м у, подигнута je , по једном натпису, 1851 год. (сл. 9). За про- учавање средњевековне уметности потпуно je безначајна.За мању цркву, иосвеЬену Св. Богородици П0СТ0ЈИ месна традиција да je подигнута у до'ба краља МилутинаС Њ ен  архитек- тонски склоп, и ако je у неколико сличан цркви у Будисавцима, из X I V  века, говори нам међутим да мора бити много млађа. Основа има облик грчког крста (сл. 10). Краци су пресведени полуоблича- стим сводовима, док je над цен- тралним делом изведено веома издужеро осмоугаоно кубе. Пан- дантифи нису правилни, сферични, већ равно засечени. О в а к в у  ΚΟΗ- .струкцију имамо и на Тисмани у Румунији.8 Тамбур кубета je и изнутра октогоналан, само што су углови заобљени. Како je кубе споља омалтерисано то се не МО- же с поуздањем реЬи да ли je оригинално, но судећи по цело- купном изгледу грађевинв изгледа да je из истога доба из кога je и Д0ЊИ део храма.Спољне стране Кракова кр- ста олакшане су по једном архи- волтом чиЈе je теме више од те- мена унутарњих полуобличастих Сл 10. -  Основа и уздужни пресек старе цркве сводова ; зав^шене су зарубљеним у манаСтиј>у ОсоГову. калканима. Зидови су споља из-
.٩ А. Гильфердингь, ор, cit. стр. 233.6 В. МарковиЬ, Православно монаштво,.. стр. 31.7 И. Иванов) — Български старини, Софија 1931, стр. 146, -  мисли да Je ова црквица подигнута у 14-ΟΜ веку, када je Константин Дејановић обновио манастир.S Ghihu Budesll, Evolutia architecture in MimtenJa, Букурешт 1927-28, табл. XXIII.

аص»١٠٠١ .  &١٣٠г٠٥д и и ,ч .
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рађени од двојних редова опека, величине 4 X  22 X  42 м. ; тесаници трахита, између ових редова, уоквирени су са стране насатичним опекама. ф уге су прилично небрижљиво рађене.На једној фасади, при дн у, доцније je , местимично на СЛ0ЈУ малтера, местимично пак директно на зиду, бојом имитирано квадерирате. Тесаници су бојени црвёном, ж утом , зеленом и плавом бојом , док су ф у г е о б о је н е  црно. прозори су архитравно заврш ени. Венци су од трахита. О д  овога чини изузетак )едино Д 0Њ И  део простране апсиде и источног зида, од непра- вилно измешаних, небриж ливо обрађених тесаника рахита и .плоча од ш криљца. О во би ЈОШ једино могао да буде остатак какве старије *Ж ивописа има још  једино у накнадно отвореним вратима за ђаконикон и на западном зиду овога, затим у олтарној апсиди и ниши проскомидије.Ж ивопис у ђаконикону, од кога се сачувао само Д 0Њ И  део ногу некога свеца и комад обојеног сокла, рађен je више al ١ессо. Види се да je П03НИЈИ. Ивице су му чак извучене црном бојом . у  сваком случају млађи je од цркве пошто се налази у једном накнадно пробијеном отвору. Старији je ипак од призиданог париклиса, К0ЈИ je , судећи по стилу, подигнут кад и велика црква. О вде je вероватно рани-je постојао какав призиданй параклис, па je порушен и зам етен данашњ им. у  исто време подигнут ј е И  нартекс од тра- хита, са равном дрвеном таваницом.Ж ивопис у олтарној апсиди, Тајна вечера, и у ниши проскомидије, Pacnehe, изгледа још  новији.Судећи по свему, црква тешко да може бити старија од X V I века.
R E S U M E

Notes sur les monuments de la Tara et اع OsogoTio

I  M onum ents de la  Tara.

Brskovo.Au somm et d’ une colline boisée, à quelques kilomètres au Sud-Est de M ojkovac; quelques murs, rasés à terre, nous montrent 1' endroit du c le b r e  chateau-fort des NemaniC. O n  voit qu’ en longueur il était divisé en trois parties.Plus bas, au nord, sur les pentes de la même colline, on voit dans la fougère les derniers restes de quelque batim ent com plètement ruiné. Les paysans disent que c’ etait une égl se, mais С' est im possible à c )use de la forme netement rectangulaire de son plan.
Dobrilovina.Sur la rive gauche de la Tara, à une quinzaine de kilom ètres au Nord-O uest de M ojkovac. Batie et peinte entre 1609 et 1613. Ses façades, (fig. 24, 25) sont en c a la ir e  et en toufe, bruts où à demi travailés. Elles sont couvertes de chaux, mais il est évident que pas une partie ne fut posterieurement rem 'niée. Q uoique très petite, 1’ église ressemble beaucoup à MoraCa, par son plan et la proportion de ses m asses. Une tradition dit qu' elle fût élevée sur 1' em placement d 'u n e  autre église, bien plus ancienne, qui, elle même, était, la jum elle de MoraCa.Les fresques sont tout à fait m édiocres. Pourtant aux nimbe du Pantocrator et des Apôtres, dans la calote de la coupole et aux pendentifs, —  an voit des ornements finement ciselés dans le mortier ou bien dans du platre. C e sont des rosaces et des vignettes, couvertes d 'o cre  rougeatre, tandis que le fond était dans le nimbe du Christe bleu foucé, et aux autres en ocre.
Dovolja.Une vingtaine de kilomètres à'1' O uest de Dobrilovina. Rive droite de la Tara. Bâtie en 1545.L' église est en ruines. Tout est en grés à peine travaillé. —  La coupole, avec son tanrbour alongé, rond à 1' extérieur, est portée par des arcs doubleaux



IOГласиик Скоиског Научног Друииива156et des arcs f.rm erets. Les travées de 1’ Ouest et de 1’ Est sont voutées en berceau quelques peu aplati. A  l ' interiéur de l ’ absid e,'et au mur Nord on voit des niches demi circulaires. Le narthex devait être voûté en berçeau, soutenu aux cotés par des arcs formerets quelque peu aplatis. —  Au cours de 1' année 1934 1' église serait probablement réstaurée. Le travail aura pour but seulement la préservation du bâtiment. Le toit serait couvert en bardeaux, comme il 1' etait prim itivement. Les corniches qu' on voit sur le dessin de la réconstruction, ne seront remises en place qu’ au cas ou on trouverait des fragments dans 1' amas des pierres autours des ruinnes.
Le monastère des Sts. Archanges.Sur la rive droite de la Tara, Й quelqueskilomètres à' 1' O uest de D ovolja . M êm e technique de construction.. Plan tout à- fait sem blable, sauf le narthex qui manque. L' église est presque com plètement en ruines. Elle est bâtie en 1711

П  Le monastère de St. Joakim  d. Osogo^o,Près de Kriva Palanka. Deux églises, dont 1' -une, plus grande, est bât'ie en 1851. La plus petite (fig. 20— 22), dédiée à la ste Vierge, doit etre du X V Iem e, ou du X V llem e siecle.


