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О Б Н О В А  М АН А СТИ РА  Д О В О Љ Е 
-  Извјештај о радовима роком 2000. године -

Археолошким истраживањима у времену од 10. јула до 25. авгус- 
та 2000. године, настављено је са реализацијом Пројекта обнове ман- 
астира Довоља, започетом током 1999. године.

Током летње кампање 2000. године, акценат пажње је дат архео- 
лошким истраживањима припрате и простора око саме цркве у поја- 
су од 1,5-2 метра, као и статичком осигурању темеља саме грађевине.

Археолошку екипу су сачињавали Вања Белошевац, руководилац 
радова на терену, мр Емина Зечевић и Марко Вуксан, са осам до де- 
сет стално присутних физичких радника. Екипи се по потреби 
прикључивао и архитекта Оливер Мирковић. Стручни консултант 
цјелокупних радова био је проф. др Ђорђе Јанковић.

Статичко обезбјеђење темеља цркве је реализовано уз пројекат 
и надзор дипломираних инжењера грађевинарства, Драгана Унковића 
и Драгана Шубарића.

Према извјештајима са терена, радови су започети у припрати гдје 
су најприје исцртане и обиљежене, а потом и скинуте велике, пуне 
камене подне плоче. Након тога простор припрате је подијељен у два 
дијела. Прво је истражена сјеверна а потом јужна половина припрате, 
стим што је између њих остављен контролни профил у правцу И-3, 
ширине 0,70 м. Непосредно испод каменог пода налазио се слој шута 
од неке старије фазе малтерисања цркве, идентичан шуту испод пода 
у простору олтара и наоса истраженом претходне године. У шуту је

283



РАДОМАН РИСТО МАНОЈЛОВИЋ

пронађен велики број ситних комада разнобојног фреско малтера, гвоз- 
дених клинова, фрагмената стакла и танког бронзаног лима, један брон- 
зани предмет (вјероватно дио полилеја) и један турски новчић. Испод 
слоја шута простирала се црвенкасто-мрка земља све до дна ископа, 
односно релативне дубине од 0,70 м. Након завршених ископавања јас- 
но се показало да су темељи припрате релативно плитко постављени 
у поређењу са темељима осталог дијела цркве.

У цјелокупном простору припрате пронађено је укупно шест 
гробова. У С—1 углу припрате пронађен је гроб бр. 16, одрасле инди- 
видуе, уз чији скелет је откривено неколико фрагмената фреско мал- 
тера. Западно од гроба бр. 16 налазио се гроб бр. 17, од кога је очувана 
само лобања и прилично трошне дуге кости. Уз овај скелет пронађен 
је гроб бр. 19, чије су кости јако лоше очуване. Уз јужни зид открив- 
ен је гроб бр. 18 са очуваним остацима дрвета, који су покривали скелет 
од кога је очувана само лобања и друге кости. У средини припрате, у 
контролном профилу, откривен је гроб бр. 21, чији је скелет био 
покривен даском. Уз овај скелет, у предјелу врата пронађени су вео- 
ма трошни остаци тканине у виду расутог конца и танког гајтана.

Поред слабо очуваних скелета, пронађени су и остаци дрвених 
дасака, док гробног прилога није било.

Са сјеверне стране цркве уклоњен је и до калдрме очишћен пре- 
остали слој рушења, садржан од растреситог малтера и крупног камена. 
Поред уобичајено великог броја гвоздених клинова, у њему је 
пронађено и неколико уломака керамике, дио звона, један ливени брон- 
зани предмет (вјероватно дио полијелеја), доста фрагмената про- 
зорског стакла, комада перфорираног лима и једна гвоздена алка. Испод 
слоја шута, на каменој калдрми уочена је гареж, која се иначе прати 
цијелом површином калдрме постављене око цркве.

Након снимања и исцртавања калдрме која се иначе пружала око 
цијеле цркве, иста је у потпуности скинута. Испод калдрме са западне 
и јужне стране цркве нађен је слој шута. Уз западни и дио јужног зида 
припрате указала се зона са нешто чвршћим, компактнијим малтером, 
а слој шута у доњој зони садржи крупнији камен, којије могао служити 
и као нека врста подлоге. У слоју шута пронађена је велика количина 
клинова и разнобојног фреско малтера, који је нарочито концен- 
трисан јужно од западних врата и на споју припрате и наоса. Такође је 
пронађено доста уломака керамике и стакла, комада бронзаног лима, 
уломака глеђосане керамике, бронзани држач кандила, дио керамичке 
цијеви и фрагмент посуде од мајолике, а на споју припрате и наоса 
пронађено је неколико турских новчића.
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Приликом скидања млађе калдрме у источном дијелу цркве, појавио 
се танак слој тамно мрке земље, испод кога је лежао слој компактнијег 
малтера. Испод малтерне површине нема трагова поплочања, већ само 
слој тамно мрке земље који лежи на слоју жуто мрке боје у који су укопа- 
вани гробови.

Испод слоја млађе калдрме на сјеверној страни цркве, у слоју там- 
но мрке земље, пронађено је неколико животињских костију, уломака 
керамике и ситних комада стакла. Испод овог слоја, такође је лежао 
слој жуто мрке боје у који су укопавани гробови.

Испод већег дијела млађе калдрме, у слоју шута, појавила се 
површина са гарежи на којој је лежала велика количина гвоздених кли- 
нова. На споју припрате и наоса очувале су се и нагореле дрвене греде. 
Слој гарежи лежи на старијем поплочању од крупнијег камена. Старије 
поплочање калдрме нађено је са западне, јужне и источне стране цркве, 
стим што се у дијелу са јужне и западне стране припрате, добро очувана 
простирала цијелом ширином ископа. У дијелу од споја припрате и 
наоса очувана је у ширини око 0,50 м од зида, док је у југоисточном ди- 
јелу цркве старија калдрма очувана само у зони ивичног камена. На 
југозападном углу цркве налази се степениште са два степеника од 
плочастих комада камена.

Приликом чишћења нивоа старијег поплочања испред западног 
улаза у цркву пронађен је један новчић из 1893. године.

Највећа концентрација гробова налази се у источном дијелу цркве.
На цијелом до сада истраженом простору, унутар и изван цркве, 

пронађено је укупно 59 гробова, који нису подједнако оријентисани. 
Један број гробова прати оријентацију цркве која има мало одступање 
од правца исток-запад, највјероватније што је њена оријентација везана 
према изласку сунца 28. августа, на празник Успенија Пресвете 
Богородице, коме је црква и посвећена, док значајан број гробова има 
правилну орјентацију исток-запад.

Показало се да један број скелета лежи испод самих темеља ап- 
сиде. Неки од ових скелета уошнте нису оштећени приликом укопавања 
темеља за апсиду, иако леже само 10-20 цм испод последњег реда ка- 
мена. У сјевероисточном углу цркве уочена је већа група испретураних 
секундарно похрањених костију, што је највјероватније последица 
просијецања неких гробова приликом укопавања темеља апсиде и пом- 
јерања затечених скелета на ново мјесто. Дакле, гробови су откривани 
са свих страна, али засигурно, главна некропола налазила се у дијелу 
источно од цркве.
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Сав покретни материјал проиађен приликом истраживања угаавном 
припада позној фази постојања цркве.

Досадашња истраживања још увијек нису дала неке прецизније по- 
датке за датовање цркве, односно манастира у Довољи.

Спољашњим и унутрашњим армираним бетонским прстеном на 
прописној дубини фундирања по стандарду су подграђени темељи, те 
је на тај начин комплетна грађевина статички обезбијеђена. Унутра- 
шњи прстен је укрућен са двије попречне армирано-бетонске греде.

Овогодишњим радовима истраживачка кампања простора цркве је 
завршена. У наредном периоду предстоји израда пројектне документације 
и грађевински радови у циљу обнове саме цркве, као и наставак архео- 
лошких ископавања неистраженог дијела манастирског комплекса.
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