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Славољуб ПУШИЦА, музејски саветник 
МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ 
 

ПОЛИМЉЕ: СУСРЕТ ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА 
НА СВЕТИМ ВОДАМА ЛИМА 

 
 

Резиме  
Саопштење „Полимље: сусрет цивилизација и култура на светим водама Лима“ 

садржи преглед истраживања која су обављена на територији региона Полимља, 
који обухвата област од планинских масива Проклетија у Црној Гори, средишњег 
дела Полимља у Србији и простор на територији Босне и Херцеговине, где се река 
Лим улива у реку Дрину. Пројекат истраживања није у потпуности реализован, па 
се из тог разлога у саопштењу говори о реализованим пројектима обнове и реконс-
трукције порушених средњовековних манастира из XIII и XIV века и пронађеним 
порушеним средњовековним црквама за које се до ових истраживања није знало 
где су лоциране и у каквом су стању. Пројекат је реализован у сарадњи са научнои-
страживачким институтима САНУ и одељењима Филозофског и Филолошког факул-
тета у Београду. У тексту се говори о историјским сазнањима, стању и угрожености 
порушених средњовековних манастира, Давидовице из XIII и Куманице из XIV ве-
ка, као и њиховој реконструкцији и обнови. Први пут у овом саопштењу лоцирамо 
порушене средњовековне цркве у Урошевици (XIV век), Братовинама, Сашу, Мари-
ном гробу и остатке цркве у Нокшићима, указујући на алармантно стање њихове 
угрожености. Циљ истраживања подразумева убикацију, стање свеукупног споме-
ничког наслеђа у региону Полимља, са проценом приоритета заштите најугрожени-
јих споменика културе, који обухватају цивилизације које су на овим просторима 
живеле. Регион Полимље једна је од ретких територија западног Балкана где су се 
на малом простору три данашње државе (Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина) 
сусреле, преплитале и оставиле снажне трагове – римска, православна и исламска 
култура и традиција. Мултиетничност територије са бројним споменицима пред-
ставља велики изазов за истраживачки тим, који се након векова пропадања култу-
рног наслеђа упустио у деликатан истраживачки посао заштите преосталих споме-
ника културе, где је њихов највећи број током векова трагом нестао.  

Овим саопштењем нису обухваћени антички и исламски споменици, који ће 
бити предмет посебног саопштења презентованог на следећој конференцији о 
интегративној заштити.  

Полимље је област која захвата територију од изворишта Лима из Плавс-
ког језера и Проклетија у Црној Гори, коју називамо и Горње Полимље. Сред-
ње Полимље заузима југозападни део Србије и почиње негде од манастира Ку-
манице, обухватајући територију општине Пријепоље све до Бистрице, где 
почиње велико Потпећко језеро. Доње Полимље припада општини Прибој у 
Србији и општини Рудо у Босни и Херцеговини, где се Лим улива у Дрину.  

Насељена још у римско доба (II–IV в.н.е.), целокупна лимска долина сачу-
вала је бројне споменике из овог периода, који сведоче о високој цивилизаци-
ји и култури. Остаци античких некропола, гробни налази, остаци архитекту-
ре и камене пластике осликавају моћ великог римског царства које је поста-
вило чврсте темеље цивилизацијама које су након њега на ове просторе до-
шле. Долазак словенских племена (VI век) на обале Лима условио је да су моћ-
ни Немањићи у XI веку створили прву српску државу Рашку. Српски владари 
од изворишта Лима до његове утоке у Дрину саградише преко 150 цркава и 
манастира, међу њима  цркву светог Петра и Павла у Бијелом Пољу (у којој је 
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написано Мирослављево јеванђеље), царску 
лавру Милешеву (у којој су почивале мошти 
Светог Саве), Ђурђеве ступове, Давидовицу 
и Куманицу и манастир Бању код Прибоја. 
Бројна утврђења, чији остаци говоре о висо-
ком градитељском умећу, служила су у обез-
беђивању бројних тргова и караванских пу-
тева, који су ову територију повезивали са 
Западом и Истоком. Доласком моћних Осма-
нлија на ове просторе половином XV века на 
обалама Лима по први пут уздигле су се вит-
ке мунаре  џамија и једна нова вера, језик и 
култура, утиснули су снажан печат овог ве-
ликог царства и цивилизације. Тако измеша-
ни на малом простору које називамо Полим-
љем представљали су невероватан скуп кул-
тура које су обележиле европску, па и светс-
ку историју. Остаци бројних споменика од II 
па до почетка ХХ века целим током Лима 

сведочили су о народима и њиховим честим миграцијама, историјским зби-
вањима, моћним владарима и њиховим задужбинама.  

Свеобухватна истраживања Полимља никада нису организована, углав-
ном из оправданих разлога. Недостатак научних радника на терену, подеље-
ност територије на три државе, неприступачност терена, непостојање уста-
нова заштите и недостатак финансијских средстава, условили су фрагмен-
тарна истраживања и проучавања ове области. Оправдани разлози нису 
спречавали пропадање и нестајање огромног културног наслеђа које је услед 
небриге вековима било изложено временским непогодама, њиховом свесном 
или несвесном уништавању. Из тог разлога Музеј у Пријепољу 1996. године 
покреће научноистраживачки пројекат „На светим водама Лима“, који је 
приликом промоције окупио еминентне научне раднике, представнике СПЦ, 
руководиоце републичких завода за заштиту споменика културе две републи-
ке, Министарство културе Србије и Црне Горе. Договорено је да у научноист-
раживачки пројекат буду укључени стручњаци из области археологије, исто-
рије, историје уметности, етнологије, очувања језгра старих градова и зашти-
те. Основни задаци пројекта подразумевали су регистрацију локалитета, за-
штиту угрожених објеката културе и презентацију културног блага Полимља, 
а Министарство културе Србије и Црне Горе прихватило се финансирања про-
јекта. Пројекат је предвиђао приоритете угрожених споменика културе које је 
требало хитно заштитити.  

Манастир Давидовица (XIII век) 
Један од првих приоритета заштите односио се на средњовековни манас-

тир Давидовицу из XIII века, чије је стање било у фази потпуног пропадања и 
зарушавања преосталих зидина и фрескописа. Музеј у Пријепољу (покретач и 
руководилац пројекта – Славољуб Пушица) у сарадњи са Заводом за заштиту 
споменика културе из Краљева, као Надзорним органом (арх. Вељко Вучко-
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вић), предлаже Пројекат реконструкције и обнове  манастира Давидовице Ми-
нистарству културе Републике Србије, које га прихвата и у целости финансира. 

Манастир Давидовица налази се у доли-
ни Лима, на око пола сата хода од Бродаре-
ва, на путу између Пријепоља и Бијелог По-
ља. Село Гробнице, најближе је насеље од кој-
ег се до манастира долазило сеоским путем. 
Црква Богојављења манастира Давидовица  
један је од ретких споменика наше прошлос-
ти за чије градитеље знамо, а документ о гра-
дњи цркве је једини податак те врсте који је 
остао сачуван до наших дана. То је Уговор 
монаха Давида (отуда име Давидовица) са 
зидарима Desinom de Risa и његовим сином 
Блажом, склопљен у Дубровнику 30. августа 
1281. године, по коме су они имали подићи 
цркву за суму од 150 солида. О Давиду, који 
подиже ову цркву, зна се тек од тог времена, 
мада се може узети као сигурно да је он син 
Вуканов, а унук Немањин. Други Вуканов 
син Стефан 30 година раније подигао је цркву манастира Морача, са којом 
црква манастира Давидовица показује извесне сличности.  

Спроведена археолошка истраживања показала су да је живот у ма-
настиру Давидовица био веома интензиван. Ово није никакво чудо, ако се 
има у виду да је Полимље представљало једну од централних предеоних цели-
на српске средњовековне државе. Манастир Давидовица је био активан, уо-
сталом као и други манастири у његовом суседству, све до XVII века. Око 
храма су се окупљали ходочасници, ту су се одржавали сабори, пристизали и 
задржавали се поносници, кириџије и трговци, који су доносили робу са разн-
их страна и продавали је или мењали за домаће производе. Живот у манасти-
ру текао је нормално све до турске најезде у ове крајеве половином XV века. 

Манастир Давидовица је разорен највероватније у време Велике сеобе Ср-
ба под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем. Од тог времена манастир Да-
видовица је чамио у развалинама око којих се повремено за време великих 
празника окупљало околно становништво, тражећи у богоугодним молитва-
ма у злехудим временима утеху свом мукотрпном животу. Косовски завет и 
предања, која су уз Давидовицу очувана код околног становништва у Гробни-
цама о Југовићима, царици Милици и Југ Богдану, служили су у тами векова 
као неугасиво кандило које води слободи живота. Пропадање манастира мо-
жемо сигурније пратити тек од 1931. године, када су поред две куполе посто-
јали и делови треће која се убрзо срушила. Један од првих истраживача који 
је обишао Давидовицу и објавио податке о њој је Александар Дероко, који је 
те 1931. године и фотографисао рушевине манастира. Реконструкција прво-
битног изгледа цркве урађена је управо на основу Дероковог цртежа из 1931. 
године, који је уз његово познато дело На светим водама Лима, објављено у 
Гласнику Скопског научног друштва 1932. године. Изглед цркве и стање које 
је А. Дероко затекао и описао у свом делу, задржали су се све до 1957. године, 
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када је Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије 
у Београду преузео конзервацију Давидовице. Исте године први пут изврше-
на је заштита преосталих фрагмената фресака из XIII века. Конзерваторски 
радови на архитектури цркве изведени су  следеће године по пројекту архи-
текте Јована Нешковића, који је руководио реконструкцијом и заштитом из-
ведених радова. Приликом археолошких ископавања утврђено је да се под 
темељима цркве сазидане 1281. године налазе темељи старије грађевине, нај-
вероватније римске базилике из VI века. У цркви је пронађена гробна плоча 
која се на известан начин везује за кнеза Вратка, оца кнегиње Милице. Отуда 
и легенда о Давидовици као гробној цркви браће Југовића. Назив села Гроб-
нице традиција иначе везује са Косовском битком 1389. године, када су, пре-
ма легенди, неки од косовских јунака пренети и сахрањени овде. Отуда и ње-
гово име гробнице. Легенду је унеколико поткрепило и археолошко истражи-
вање из 1997. године, када је откривено осам гробова са надгробним плоча-
ма. На једној од гробних плоча у натпису је поменуто „раб божији Димитрије, 
а зовом Вратко“. Ово је било довољно да се име Вратко доведе у везу са оцем 
кнегиње Милице и Давидовица прикаже и као гробна црква браће Југовића, 
чија је тела после Косовске битке ту пренела кнегиња Милица.  

Црква манастира Давидовице представља изузетно архитектонско дело и 
по облику своје основе и по горњем решењу сводова и купола. Вредност мана-
стира Давидовице чине, истина фрагментарни, остаци фресака који су одо-
лели зубу времена и пропадању овог храма. На остатку фрескописа сачувани 
су ликови Евангелисте Јована и у централном делу релативно добро очуван 
лик светог Убруса.  

Након конзерваторских радова 1957. и 1958. године на локалитету Дави-
довице ништа се није радило све до почетка 70-их година, када је Регионални 
завод за заштиту споменика културе из Краљева обновио археолошке радове 
у порти цркве. И на томе се стало. Остаци манастира и даље су били без кро-
ва, изложени ветровима, киши и снегу. 1  

По налогу Министарства културе Републике Србије и уз благослов СПЦ по-
ловином 1996. године Музеј у Пријепољу отпочео је коначну обнову и рекон-
струкцију средњовековног манастира Давидовице. Након припремних радо-
ва (набавка мајданске сиге и другог неопходног материјала) обнова храма оз-
ваничена је на свечаности у Давидовици 16. јуна 1996. године. Први блок си-
ге узидан је на апсиди 21. јула 1996. године. У првој фази зидана је апсида ко-
ја је представљала део најкомпликованији за реконструкцију, а доживела је и 
највећа оштећења. Озидана су и потпуно реконструисана на апсиди два про-
зора и часна трпеза. Када се са реконструкцијом дошло до самог свода, преш-
ло се на зидање припрате. Припрата је такође била уништена до самих улаз-
них врата, али је и тај део до детаља реконструисан. Камени довратници са 
надвратником пронађени су у рушевинама око манастира и враћени на ме-
сто где су и били узидани у XIII веку. У другој фази зидан је свод на апсиди са 
полукалотом и на том делу је потрошено највише времена, јер је био најком-
пликованији за рад. У трећој фази зидана је централна купола са кубичним 

                                                 
1 С. Пушица, Обнова манастира Давидовице (фотодокументарна изложба), каталог изложбе, 

Пријепоље, 1998, стр. 3–6 
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постољем. На овом делу оштећења су била такође велика, а радило се о веома 
сложеном презиђивању свода куполе. Половином новембра 1996. године цен-
трална купола је била завршена тако да је главни део цркве, после више веко-
ва, коначно био покривен. Обновљени су и реконструисани јужни и северни 
параклис. Јужни параклис је иначе имао највећа оштећења и био срушен го-
тово до самог темеља. Обнова је настављена облагањем  крова лимом, а затим 
покривањем оловом, да би у завршној фази предвиђених грађевинских радо-
ва била урађена и постављена улазна врата и застакљени прозори. На цен-
тралну куполу и два параклиса постављени су позлаћени крстови. Сјај крсто-
ва на симболичан начин је означио завршетак грађевинских радова на црк-
ви и најавио нови живот средњовековног храма. 

Упоредо са грађевинским радовима на комплексу манастира Давидови-
ца, 1997. године вршена су археолошка и антрополошка истраживања. Том 
приликом пронађено је 170 скелета који потичу из разних периода. Резултати 
антрополошке анализе указали су на присуство искључиво мушкараца, што 
говори да се ради о монасима из манастира. Индивидуална старост кретала 
се од 20 до 70 година живота, а становништво је припадало динарском ста-
роседелачком типу људи. Археолошким истраживањима истражена је порта, 
темељи и унутрашњост цркве. Осим  дела на јужној и западној страни манас-
тирског комплекса, Давидовица је археолошки потпуно истражена.  

Након две године интензивних радова, 20. септембра 1998. године у при-
суству великог броја верника и грађана, представника Министарства кул-
туре Републике Србије, Његова светост патријарх српски господин Павле ос-
ветио је обновљени средњовековни манастир Давидовицу, означивши завр-
шетак свих предвиђених радова.  

Манастир Куманица (XIV век) 
О историјату манастира Куманице готово да се ништа и не зна. У из-

ворима се ретко помиње, а остала су само народна предања преношена с ко-
лена на колено у којима је Куманица представљена као једно од оних ретких 
тајновитих места у којима су болесни тражили спас и у које су редовно и увек 
масовно, поред Срба, долазили и муслимани.  

Први помен манастира Куманице посвећеног светом Арханђелу Гаврилу 
налазимо у Крушевском поменику из XV века. Након тога помиње се још не-
колико пута у XVI и XVII веку. Манастир је запустео највероватније у XVIII ве-
ку, када су из њега однете мошти Григорија Куманичког. У Старим српским 
записима и натписима пише да су се приликом рушења манастира раздро-
биле мошти Григорија куманичког на честице. Један део моштију је чуван у 
кући Антонија Симоновића у Бијелом Пољу, док је други део нађен у манасти-
ру Драговићу код Дрниша, са записом на папиру из XVIII века и два печата 
манастира Куманице и потписом јеромонаха Никодина. У историји је такође 
познато да се у самој цркви чувало знаменито куманичко Четворојеванђеље, 
које је 1604. године као поклон овом светом манастиру приложио јеромонах 
Захарије. Овај значајни рукопис настао је почетком XVI века, а илустрације у 
њему потичу из XIV и XVI века. Портрети јеванђелиста куманичког Јеванђеља 
представљају врхунска дела уметности XIV века. Ово знаменито дело остало 
је сачувано и налази се у САНУ.  
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 Од XVIII века па све до 1926. године, 
осим народа који је увек походио Кумани-
цу, у изворима нисмо нашли податак да је 
у протекла два века било покушаја обнове 
ове зарушене цркве. Први пут један од 
наших највећих истраживача архитекта 
Александар Дероко обилазећи порушене 
српске средњовокевне манастире у лим-
ској долини видео је и Куманицу. У свом 
запису он сматра да ова грађевина при-

пада овчарско-кабларском типу, или једној доцнијој варијанти која уводи 
слободне стубове који носе куполе. Тада је Дероко први пут измерио зарушене 
зидове и нацртао основу цркве, што је објављено и презентовано јавности у 
Гласнику Скопског научног друштва под називом На светим водама Лима. 

Након тога, 1970. године, када је пројектом пруге Београд – Бар предви-
ђена траса требала да прође посред разрушених и оронулих зидова Кума-
нице, надлежни Завод за заштиту споменика културе из Краљева реаговао је 
и спречио да железничке шине заувек оскрнаве и униште једно од највећих 
светилишта СПЦ. Траса пруге померена је за неких 10-ак метара од поруше-
них врата цркве, али су тешке машине готово уништиле остатке старих зи-
дова и археолошких налаза, који би поуздано сведочили о вековном животу 
манастирских монаха. Те 1970/71. године отпочели су истраживачко-кон-
зерваторски радови које је организовао Завод за заштиту споменика културе 
из Краљева. Приликом трасирања пруге у близини цркве пронађена је мања 
остава новца из XVII века. Суд од керамике у који је новац био склоњен није 
сачуван, а од целокупне оставе сачувано је укупно 18 примерака златног и 
сребрног новца, од чега су 10 златници, а 8 новчића сребрњаци. Пронађени 
новац предат је новопазарском музеју, у коме се чува.  

Након конзерваторских радова спречено је даље зарушавање и пропа-
дање готово порушених куманичких зидова, које народ северне Црне Горе и 
југозападне Србије масовно посећује, а чије су посете поред вековне тишине 
сада реметили писак локомотива и пролазак многобројних возова. Морамо 
истаћи да је Куманица у извесном смислу оскрнављена, готово запуштена, са 
железничком станицом која се налази у самој порти, са готово потпуно погре-
шно постављеним конаком на северној страни и дебелим бетонским зидо-
вима који су опасали цркву. Ако се вратимо шест векова уназад у време када 
је Куманица настајала, ту у улазу у опасни лимски кањон у дубокој храстовој 
шуми под једном литицом она је представљала оазу мира и сигурности коју 
вероватно није имао ниједан манастир у лимској долини. Куманица је заси-
гурно у том периоду била чувар светих канона СПЦ, које је одржала све до 
оног XVIII века, када се из, нама још увек непознатих разлога, зарушила.  

На захтев Музеја у Пријепољу, 8. фебруара 1999. године Одлуком Светог 
синода СПЦ и благословом Његове светости патријарха српског господина 
Павла Музеју у Пријепољу је одобрена обнова и реконструкција овог значајног 
споменика културе. Почетак радова на обнови и реконструкцији манастира 
Куманице, заказан за април 1999. године спречава НАТО агресија, да би 16. 
августа исте године, руководилац пројекта Славољуб Пушица са стручном 
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екипом отпочео археолошка истраживања унутрашњости и преосталог дела 
порте манастира Куманице.  

После двоипомесечних археолошких истраживања која су пружила нове 
доказе о фазама градње и живота манастира, уз бројне налазе пронађен је оло-
вни печат, два дрвена монашка крста, као и други археолошки материјал. По-
себно треба истаћи налазе 19 монашких гробова, од којих је известан број нађ-
ен испод темеља певница, што говори о њиховој каснијој градњи. Такође је вре-
дно истаћи врло интересантан начин сахрањивања, где уместо дрвених сан-
дука, уобичајених у овом крају, налазимо гробове прављене од камених плоча.  

 Посебно треба истаћи да је приликом ар-
хеолошких радова у олтарском делу, у ђако-
никону, испод саме површине земље, прона-
ђен саркофаг са моштима непознатог свеца. 
Археолошки је непобитно утврђено да је гроб 
секундаран, што значи да је неко, вероватно 
свештенство, из неког манастира или другог 
места, из нама непознатих разлога, али нај-
вероватније због опасности, склонио мошти 
у манастир Куманицу на неко време, али су 
оне остале ту непознате све до тадашњих ар-
хеолошких истраживања. Наши познати ар-
хеолози су устврдили да је куманички сарко-
фаг један од најзначајнијих средњовековних 
налаза који је код нас пронађен. Извршена је 
антрополошка анализа пронађених моштију 
са молбом Светом синоду да се изврши ДНК 
анализа и покуша доћи до идентитета прона-

ђених моштију. Из оправданих разлога то није урађено, а Епархија милешев-
ска објавила је да су у питању мошти Григорија куманичког.  

Након завршених археолошких радова извршено је подбијање темеља 
цркве и припреме за обнову и реконструкцију овог средњовековног манасти-
ра. Израду пројекта и надзор преузео је надлежни Завод за заштиту споме-
ника културе из Краљева. 

Коначно 23. априла 2000. године на преостале поцрнеле куманичке зиди-
не узидан је камени блок који је означио почетак дефинитивне обнове. За не-
пуних шест месеци урађена је целокупна обнова и реконструкција овог светог 
храма. Десило се нешто што је веома тешко објаснити, за врло кратко време, 
са невероватно мало финансијских средстава и ангажованих мајстора и рад-
ника, веома компликована реконструкција урађена је врло успешно.  

Дана 12. новембра 2000. године, након три века пропадања, враћен је по-
злаћени крст на централну куполу манастира Куманице.  

Кров Куманице покривен је дрвеним покривачем, тзв. „клисом“, и у њега 
је уграђено око 25.000 комада клиса израђеног од врсте белог бора – мулеко-
вине. Приликом реконструкције од материјала је коришћен камен из истог 
мајдана из којег је вађен и приликом градње у XIV веку. Сводови и унутраш-
њи зидови куполе зидани су од сиге, која је експолоатисана у селу Лијесци, 
удаљеном око 40км од Куманице. Ретке фрагменте сачуване камене пластике 
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вратили смо на места на којима су били, а интересантан налаз који је прона-
ђен у току градње односио се на тзв „кључ“ који затвара свод централне купо-
ле. Наиме, сасвим случајно је пронађен у преосталом шуту изломљених ква-
дера сиге и кроз њега је пролазила кована шипка са куком. Лако смо утврди-
ли да се ради о „кључу“ свода централне куполе, на чију куку се качио полије-
леј, чије остатке нисмо пронашли. Тако је на целој реконструисаној централ-
ној куполи од аутентичних налаза враћен само „кључ“, који је на симболичан 
начин спојио XIV век - време када је Куманица настала и  почетак XXI века, 
када је доживела обнову.  

Реализиција ових значајних  пројеката, који се налазе на територији сред-
њег Полимља и који су оцењени као ургентни, представљала је завршетак ан-
гажовања финансијских средстава, стручних и научних радника на овом 
простору. Музеј у Пријепољу наставио је реализацију пројекта мултидисци-
плинарним научним истраживањем горњег Полимља од самог изворишта Ли-
ма са циљем да се у наредних десет година систематски истражи цела лимска 
долина. Министарство културе Републике Србије прихвата пројекат Музеја у 
Пријепољу, обезбеђује финансијска средства, која омогућавају да се током 
2005/06. године систематски истражи највећи део територије горњег Полим-
ља. Истраживачки тим од 15 научних радника који су из института САНУ 
(Археолошки, Историјски, Етнографски и Балканолошки), Филозофског фа-
култета у Београду – Одељење за историју, историју уметности, археологију, 
Филолошког факултета у Београду – Одељење за оријенталистику, Републич-
ки завод за заштиту споменика културе Београд, кустоси музеја у Беранама и 
музеја у Пријепољу, током две године обавио свеобухватна и систематска ис-
траживања на територији Плава, Гусиња, Рожаја и Берана.  

Предмет овог рада, поред претходно презентованих, биће и део овом при-
ликом пронађених, као и од раније познатих порушених средњовековних 
православних цркава и манастира горњег Полимља, који су у стању потпуног 
пропадања и небриге.  

Манастир Урошевица 
Током истраживања половином 2005. године села Доње Заостро, близу 

Берана (Црна Гора) истраживачки тим (др Д. Поповић, С. Пушица) је дошао 
до сазнања да се на десној обали Лима преко пута овог села, под стеном нала-
зе остаци рушевина цркве коју су називали Урошевица. Како на том делу Ли-
ма нема моста и прелаз је могућ једино гажењем реке када је њен водостај ни-
зак, то смо неким примитивним сплавом уз помоћ мештана прешли на десну 
обалу Лима. Прешавши велико и равно поље, ишли смо према литици стене 
која се уочавала и чије је подножје било покривено густом вегетацијом и шу-
мом. Приликом пењања стрмим успоном према стени, уочавали смо веће ко-
маде камених блокова, фрагменте сиге који су се обрушили ододзго, испод 
литице. Под самом литицом налазила се зараван обрасла густом вегетацијом 
испод које се није видело готово ништа. Склањајући вегетацију, уочили смо 
остатке зидова на јужној и северној страни, испод којих су лежале веће гро-
маде срушеног зида. Северни зид имао је сачувану нишу, на чијем се уну-
трашњем делу јасно распознавала боја избледелог фрескописа. Констатовали 
смо да је олтар представљао источни зид стене, што је наводило на помисао 
да се радило о култном месту.  
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Рашчишћавање целог локалитета уследило је пошто је локалитет лоциран, 
након чега су се јасно указали остаци зидова, који су показали да се ради о 
манастирском комплексу у Урошевици. Створени су услови да се следеће 
године отпочне са археолошким истраживањима овог комплекса.  

Прелиминарна археолошка истраживања, ко-
јима је руководио др Марко Поповић, отпочела су 
јула 2006. године у организацији Музеја у Прије-
пољу, уз дозволу надлежног  Музеја Полимља из 
Берана. Цео пројекат финансирало је Министарс-
тво културе Републике Србије. Током ове кампање 
остаци цркве су у потпуности истражени, као и 
западни део испред цркве, тако да су се јасно уо-
чили остаци сакралног објекта и две просторије 
које су се налазиле у продужетку на јужној страни. 
На југоисточном делу зида сакралног објекта уоче-
ни су мањи фрагменти остатака фрескописа, што 
указује на то да је црква у потпуности била осли-
кана, и то квалитетним фрескама. Испред цркве, 
након археолошких ископавања, откривени су 

остаци зидова у којима су се јасно уочавала удубљења у којима су се налазили 
диреци који су највероватније представљали део конструкције трема. Археол-
ошки налази нису били бројни само неколико фрагмената фресака, керамике 
и гвоздених клинова. Разлог томе треба тражити у сазнању да су становници 
села Заостра након Другог светског рата самоиницијативно рашчишћавали 
овај локалитет, несвесно га девастирајући и уништавајући покретене налазе 
којих је засигурно морало бити много више на локалитету. Систематска архео-
лошка истраживања, пружиће много већа сазнања и одговоре везане за лока-
литет Урошевице.  

Према до сада проученим изворима о манастирском комплексу Урошеви-
ца, сазнајемо из турских пописа, у којима се Урошевица помиње у првој поло-
вини XVI века, који наводе да је у Нахији Бихор у месту Урошевици пописан 
манастир Светог Арханђела у коме је тада живео један калуђер. Манастир је 
поседовао само једну воденицу и био је веома слабог имовног стања, будући 
да су његова давања износила свега 30 акчи. Из једног познијег пописа који 
се датује у 1571. годину сазнаје се да се у то време земљиште манастира Све-
тог Арханђела у месту Урошевици налазило у рукама неког Хасана Мехмеда, 
што би могло значити да је ово светилиште већ било напуштено.2 

Сеоско становништво и сада памти предање по коме Урошевица носи 
име по краљу Стефану Урошу III, који ју је и подигао, највероватније у првој 
половини XIV века, и у којој је боравио пре него што је ступио на престо. Из 
тог разлога оно сматра да Урошевица као назив датира из тог времена, и 
током историје се није мењао.  

 
 
                                                 
2 М. Поповић, Манастирски комплекс у Урошевици, Милешевски записи 7, Пријепоље, 2007, 25–26 
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Остаци манастира у Братовинама 
У близини села Буковице (Општина Рожаје) истраживачки тим (др С. Тер-

зић, др Г. Томовић и С. Пушица), уз помоћ водича, пронашао је поред пута у 
шуми остатке рушевина цркве о којој никаквих историјских података не по-
седујемо, као ни податак коме је црква посвећена. Сеоско становништво 
памти предање да се ради о старој цркви и да се у њеној близини у неким вре-
менима налазило село које је оно називало Влашке Куће. Темељи тих кућа и 
сада су сачувани, лако се уочавају и налазе се на око 200 м западно од цркве, 
иако су густа вегетација и шума прекриле цео простор. На око 150 м од ру-
шевина манастира налази се извор који називају Влашки извор и за који ме-
штани верују да је лековит. Остаци манастирске цркве су димензија око 10 м 
х 5 м. Висина очуваних зидова је од 0,30 до 0,60 м. Са унутрашње и спољне 
стране зида већа количина расутих квадера камена и сиге. Највероватније да 
је зидана од камена, а сводови и купола од сиге. Разликујемо веће комаде ква-
дера сиге који су мајсторски обрађени са оштрим ивицама и највероватније 
су се налазили око прозора (транзена). Зид је најочуванији на полукружној 
апсиди. Унутрашњост цркве – без подних плоча и часног престола. На 
западној страни на неколико десетина метара претпостављамо да су били 
остаци конака или трпезарије. На јужној страни на 30-ак метара од цркве 
налази се поток са бистром водом и на овом простору, који је доста раван, 
претпостављамо да су морале бити манастирске грађевине. Без археолошких 
ископавања то не можемо поуздано твдити. Очито је да је црква одавно за-
пустела, јер околно становништво не памти нити има предања да су њихови 
стари помињали да је у цркви служено. Такође сазнајемо да надлежна Будим-
љанско-никшићка епархија нема никаквих података, нити је у њиховим спи-
сима лоциран овај локалитет. Надлежни Полимски музеј у Беранама није вр-
шио никаква археолошка или друга истраживања, јер није имао податке о 
овом локалитету.  

Договорено је да Будимљанско-никшићка епархија и Полимски музеј у 
Беранама припреме пројекат археолошких ископавања на овом локалитету. 

Остаци цркве у селу Саше 
У селу Саше (Општина Рожаје), на великом пропланку истраживачки тим 

(др С. Терзић, др Г. Томовић и С. Пушица) уочава густо жбуње са неколико ви-
соких стабала. Како је цео пропланак представљао ливаду на којој се косила 
трава, изгледало је неуобичајено и нестварно да се на њеној средини налазило 
жбуње и дрвеће, које нико није одржавао и које је изгледало потпуно запуш-
тено. Вегетација је била густа, са невероватно много дивљих ружа и трња, да 
није било могуће ући у тај запуштени и обрасли простор. На источној страни 
уочили смо мали пролаз и једва се провукли до унутрашњости, где смо одмах 
уочили остатке зидова порушене цркве. Како смо ушли са источне стране, до-
шли смо до олтарског дела на коме су у потпуности и на висини од 0,5 до 1м 
сачувани зидови апсиде. Дебљина сачуваног зида је 0,8м што указује на мо-
нументалност грађевине. Унутар апсиде у дужини од 2м у правцу југоистока 
у потпуности сачуван синтрон, што указује да није реч о сеоској цркви. Ис-
пред синтрона уочавамао оборен часни стуб обрастао маховином и од атмос-
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ферилија оштећен. Кроз жбуње са јужне и северне стране видимо очуване за-
рушене зидове у висини од 50 до 80 цм. Унутрашњост цркве засута је већим 
количинама квадера камена и сиге, обрушених са сводова куполе и зидова 
цркве. Кроз жбуње видимо да је сачуван део улазних врата на западној стра-
ни и не можемо да измеримо колика је дужина цркве, отприлике 15-ак мета-
ра, а ширине око 8 метара. На рубовима локалитета изван жбуња на јужној и 
северној страни у трави већи комади обрађених квадера сиге. Имамо утисак 
да околно муслиманско становништво избегава да на било који начин скрна-
ви ово место. Самим тим што не косе траву, не секу жбуње ни веће дрвеће, 
које и када падне не користе за огрев, говори о традицији поштовања и стра-
ха да им се нешто лоше не догоди уколико на било који начин поремете место 
за које знају да је православна црква и да је од старина.  

Немамо историјске податке када је црква подигута, коме је посвећена и 
када је зарушена. Поуздано оцењујемо да је у питању средњи век, да је у 
цркви служило бројније свештенство и да се радило о богатијем манастирс-
ком комплексу. Да је то тачно, говоре нам  на јужној и западној страни уочени 
остаци порушених конака. Археолошка и друга истраживања овде нису ни-
када обављана и остаје да се у наредном периоду дође до  поузданих података 
о времену градње, животу и времену пропадања ове цркве.  

Остаци цркве на локалитету Марин гроб 
Негде на пола аутопута од Берана ка Рожају, скреће се према Ђурановића 

луци. Макадамским путем уз речицу Ђурановића, истраживачки тим 3 креће 
се у дужини од око 500 м да би дошао до мале делте у коју се уливају два пото-
ка са североисточне стране. Овећа зараван оивичена густом четинарском 
шумом, са узвишењем на јужној страни, на коме уочавамо остатке бетонских 
грађевина. Сазнајемо да су то остаци барака предузећа „Жеграп“, које је пре 
извесног времена правећи и асфалтирајући пут Беране – Рожај, своју базу ло-
цирало управо овде. Било је чудно да је грађевинска база била лоцирана то-
лико далеко од аутопута који се градио, а још чудније и на наше запрепаш-
ћење сазнање да су темељи бетонских барака постављени на темељима сред-
њовековне цркве. На први поглед, испод бетонских темеља централног објек-
та базе, уочавамо остатке дела северног зида цркве у дужини од 1,5 м и виси-
не од 0,7 м. Између квадера камене пластике јасно уочавамо кречни малтер. 
Такође уочавамо да је остали део зида са северне, источне и јужне стране у 
потпуности утопљен у бетонски темељ централног објекта базе. Неко од 
одговорних из „Жеграпа“ је намерно искористио остатке темеља средњовеко-
вне цркве употребивши их за бетонски темељ главног објекта око кога је ло-
цирано и неколико барака. Цео простор са северне, западне и источне стране 
је девастиран тешким машинама, које су прилагођавале терен за њихове по-
требе. На тај начин уништени су остаци конака, који су највероватније били 
лоцирани на северној и западној страни због положаја речице која ту протиче. 
Пошто се манастир налазио на узвишењу на источној страни, где су у непо-
средној близини протицала два потока спајајући се у Ђурановића реку, порта 
цркве захватала је најидеалнији простор за живот манастирског сестринства.  
                                                 
3 Истраживачки тим у саставу: др Славенко Терзић, руководилац истраживања, др Гордана То-

мовић, Славољуб Пушица, истраживање је спровела  у период 2–6. 10. 2006. године 
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Цео овај простор око манастирских рушевина у народу је познат под име-
ном Марин гроб. Према историјским подацима овај средњовековни манаст-
ир опслуживале су монахиње. Једна од њих монахиња Мара, која је свој жи-
вот посветила овом манастиру, након смрти овде је и сахрањена. Њен гроб 
истраживачка екипа није успела да пронађе, као ни остатке манастирске не-
крополе. Да ли се можда испод бетонске подлоге централног објекта предузе-
ћа „Жеграп“ налази њен гроб остаје да се археолошким истраживањима  ут-
врди, након чега би се потврдила прича о монахињи Мари и њеном манас-
тирском животу.  

Остаци цркве Ружице у Рожају 
Према историјским изворима на територији града Рожаја налазе се ос-

таци старе средњовековне цркве. Истраживања која смо обавили (др С. Тер-
зић и С. Пушица, септембра 2005. године) у самом граду указивала су да пос-
тоји само једна црква у центру града, која је грађена пре неколико деценија. 
Нико, па ни свештеници са овог подручја нису имали податке да се негде у 
граду налазила старија црква. Сасвим случајно од једног испитаника добили 
смо информације да се на улазу у Рожаје у насељу Нокшићи налази нешто 
што би могло представљати некакву рушевину или остатке рушевине, али не 
и цркву. Упутили смо се у тај део насеља Нокшићи, прешавши реку Ибар, и 
на једној пољани 70-ак метара од леве обале Ибра уочили смо да је земљиште 
валовито, али остататака материјала, камене пластике или малтера на тој 
површини није било. Тај простор је био потпуно неуредан и видело се да о 
њему нико не води рачуна. Около, са јужне стране у близини су се налазиле 
куће, али на овом месту није било градње. Почели смо пажљиво  прегледати 
простор где је земља била уздигнута уочивши да се испод танког слоја траве 
налазе остаци зида, а на источној страни остаци полукружне апсиде. Удубље-
ње унутар тог простора представљало је накадашњи наос цркве и предње 
припрате. Мало смо рашчистили локалитет и онда су се јасно указале контуре 
ниско сачуваних темеља без остатака зарушених зидова, сводова и куполе, 
које је некад неко у неком времену однео и искористио за градњу неког другог 
објекта. У току нашег разгледања и рекогносцирања локалитета пришао нам 
је човек који се представио као власник имања. На питање шта желимо, одго-
ворили смо и он је потврдио да се управо на том месту, у његовом имању на-
лазе остаци старе цркве и да о томе много више зна његов отац који има близу 
80 година и који ће нам о томе причати.  

Прича власника имања Хаљима Гусинца везана је за причу његовог стри-
ца који је причао „да су ову цркву саградили Грци и да је град Рожаје по овој 
цркви добио име, а она се звала Рожа-ружица“. Као дете памти „да је био са-
чуван зид са доње стране (односно јужне стране) и да на ово место поп никада 
није долазио“. „Стриц памти“, причао је наш саговорник, „да су долазили Грци 
и гледали први спрат који је био очуван“.  

Сигурно је да Грци на овим просторима никада нису живели, а податак 
да је црква Ружица послужила да се њено име очува у имену града био је за 
нас невероватан, али и потпуно логичан. Гостопримство и искрена жеља го-
сподина Х. Гусинца и његовог сина Сабахудина да нам помогну да дођемо до 
тачних података разрешили су нашу дилему где се налази стара црква у Ро-
жајама, коју помињу историјски извори. Неопходна археолошка ископавања 
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непобитно ће утврдити невероватну, али тачну причу о имену града Рожаја, 
коју локална историографија бележи на други начин.  

*** 
Истраживањима Горњег Полимља која смо обавили 2005/06. године реги-

стровали смо највећи број лоцираних и један број до тада непознатих средњо-
вековних порушених цркава и манастира. Ово саопштење односи се само на 
оне средњовековне цркве које смо обновили и мали број порушених цркава 
које нису биле лоциране и регистроване у службама заштите или надлежне 
епархије.  

Истражени и лоцирани споменици исламске културе, који су били пред-
мет ових истраживања, биће презентовани на следећој Регионалној конфе-
ренцији о интегративној заштити.   

 
 
 

 
 

 
   

 
 

 




