
МАНАСТИР ДОВОДзА
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Ђурађ Бошковић своја запажања 0 архитектури манастира Довоље. Том при- 
ликом OH je, по једнОм запису објав^еном од А. Гиљфердинга,‘ казао, да je 
манастирска црква. подигнута 1545 ГОД. Навод тај само je делимично тачан.

.Развалине' манастира Довоље, са северозапада.

Црква je те године обновлена, а саграђена je много раније.. г. В. Петковић 
у Народно] Енциклопедији 1,616, изрекао je мишљење, да je манастир сазидан
„по  CBoj прилици у 15 веку", jep je први помен 0 њему сачуван из 1513 г.) 
и то мишљење je, на основу досад познате грађе, једино оправдано.

Да je манастир постојао 'пре 1513 ГОД. види се из записа митрополита 
Јована, који je те године доша'о у Довољу као већ створен манастир и за- 
писао у Њ0Ј 25'августа своју милост за Њ. „Видевше братію на тр8дн8 местй", 
пише OH, „и,сл١ѵби>дисми> црькв؛؛ да не плана ни митр١ѵ(по]літ8 ни ΚΟΜ8 др8- 
гомб", него да су калуђери >,слоб،ѵдни, да моле бога за митрополіта и-за

 Боснія, Герцеговина и Старая Сербія, Спетербургъ 1859, 332. Гилзфердинг вели, према ا
натпису, да je црква те године „была построена". Ср. љ. Стојановић, Стари српски записи и 
натнисИ, бр. 10070. с. Самарцић забележио je у Hoeoj Искри 1905, 181, народно преданье, да 
je Довоља грађена „за вријеме Косова".
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،ѵстале христіане". Митрополит je молио своје наследнике да ту његову од- 
луку не мењају.2 Даљи наследник Јованов на митрополитској херцеговачкој 
столици, Никанор, записао je 27 јула 1544, приликом свот доласка у мана- 
стир, да потврђује милост Јованову. Он каже и неші'0 више, него што нала- 
зимо у Зовановом запису. OöpahajyhH се „христіан'٠،’м Прием'каномъ, вла- 
стелемъ великим и малим", он каже да je из Јованова писма видео „како 
с8 дръжали то село (ПремЬане)... и исправліали с 5 вам всакб работа, и црква 
е слободна била Wдлъга царева“ .3

Колега г. д-р Фехим Бајрактаревић имао je доброту да ми стави на 
расположење његову збирку регеста турских аката, Koja се чувају у мана- 
стиру Св. тројице код Плеваља, а Koja се односе на овај манастир. Из те 
збирке три се акта односе на обнову манастира Довоље. Први, под инв. бр. 
123, потиче из 1536 год. у  шему се Каже, да je Барбил или Бербил, син 
Вукосаве, изјавио пред плевал١ским кадијом, како je „црква Довоља трошна" 
И да je он жели оправити и повратити у старо стање. После потврде дво- 
Јице муслиманских сведока да je Taj навод тачан, кадила je издао тражену 
дозволу за оправку, у  другом акту, инв. бр. 39, каже се, да су дотични 
муслимански сведоци изјавили, како je Довоља имала „од старине" камене 
зидове. Изгледа, да се Toj оправци није приступило одмах, jep се 1545 год. 
Бербил јавља поново код кадије, и то сад са претставком да се Довоља 
руши и да je треба оправити. После новог сведочења двојице муслимана 
кадија je издао нову дозволу, инв. бр. 154. Тад се оправка и извршила и 
шу, ове исте године, како смо напред видели, помиње и манастирски запис, 
К0ЈИ je навео А. Гиљфердинг.

Манастир je био посвећен Успенију Богородичином, а не .како н. Дучић 
тврди „малој Госпођи",4 односно њеном рођењу.

Вести о њему током XVI века нема много. Нешто их je више у XVII веку, 
К0ЈИ je богатији подацима сваке врсте. Из турских докуме ئ  манастира 
Св. Тројице вИдимо, да се год. 16І8, инв. бр. 161,' калуђер „луки н “ (ЛуКа, 
Лукијан или можда Логин, jep се у акту инв. бр. 34 он може читати и као 
Луђин) из села „Премете" (премћана) обраћао плеваљском кадији с молбом, 
да може оправити порушенн кров на цркви Пречисте у Довољи, и да je 
тражену .дозволу. и добио. Иза дозволе дошао je преглед цркве од стране 
турских власти и после тог прегледа, 1623 год.,. инв. бр. 137, издата je доз- 
вола да се може извршити оправка, али с тим, да се не сме подиЬи ништа 
више него што je раније било.

Год. 1616 био je оптужен калуђер Стеван, да je, заједно с неким хара- 
мијама, напао Миленка Велийа из Потпећи, али суд није могао стеЬи уве- 
реше о његовој кривици и ослободио га je.5

Манастир je у првој половина XVII века проширивао своје поседе. 
Његов калуђер, онај поменути Лукин или Логин, добио je 1'623 год. за 600 
акчи земљу једног свог рођака; 1629 год. купили су калуђери у свом селу 
другу земљу за 1200 акчи; а 1631 игуман Авакум купио je за 2000 акчи и 
Tpehe имање.1؛ Напредак манастирски види и. по Т0٩е, што су се калуђе۶и٠ 
после недавне опрЗвке цркве, решили, зај٠ )  са својим сељаНима, да 132ة 
год. моле за нову. оправку. За ту су оправку добили и дозволу и извели 
су je током 1632/3 ГОД.7 Год. 1637 манастир je добио за 1000 акчи ново 
имаше, Борисалицу, са широким границама.8 к je умро калуђер Лукин 
прешле су његове земље у посед манастира, и 1634 год., после наплате так.се

И. Руварац, о  хумским епископима и херцеговачким ми-2 Споменик XXXIX) Ј903, 95 
тр.политима. Мостар 1901, 11-12.

3 Сп.меник XXXIX, 93.
4 Браство 11, 1383, 152.
ф. Бајрактаревића, бр. 20 и 153, 1 ,٢ Збирка манастира Свете Тројице. Регеста ة  % jb., инв. бр. 147,29 ل ي . р ٠ ٠  р
7 ib.; инв. бр., 1 и 151, 55. р
ß JP. ине. бр. 135?
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од 1700 акчи, издата je калуђерима и потврда о томе. «Калуђери су", вели 
кадиски акт, „ушли у благајну као порезни десетински обвезници и док 
буду плаЬали годишшу филурију нека их НИКО у поседу не смета“ .9 Год. 
1665 купили су калуђери повелике винограде у селу Кучину и платили су 
за ЊИХ 20.000 акчи; 1671 добио je игуман Максим и судску потврду о Toj 
куповини.ю

Извесни наши ,писци тврдили су, да су крајем XVII века биле прене- 
сене из Пећи у манастир Довољу мошти Св. Арсенија, наследника Св. Сав'е. 
٢ . Ст. Станојевић расправљао je подробно о TOM питашу и утврдио je. да 
су причаша о томе основана у главной на традицији, Koja није ДОВОЉНО по- 
уздана ни у хронологији, ни у другим моментима.؛ . Ja са своје стране не бих 
том расправлашу имао шта да додам ; напомишем само, да митрополит Ак- 
сентије који ce 1729 год. бавиоуДовољи не наводи, у свом запису, ни једне 
речи о моштима Св. Арсенија. Оне су у манастиру сигурно чуване крајем 
XVIII и почетком XIX века; вероватно су у Њ доіпле на дуже време после 
1737 год., после одласка патријарха Арсенија IV и страдаша многих мана- 
стира, К0ЈИ су се налазили на лаком домаку Турака.

У XVIII веку вести о манастиру има врло много. Год. 1707 за време 
игумана Тодора и проигумана Герасима продато je једно еванђеле манастиру 
Св. Ђорђа, можда суседној Добриловини.2 Год.. 1716 калуђер Филотеј -ca 
осталом браћом купио je за 2000 акчи нове земље за манастир.!? Митро- 
полит Аксентије, кога мало пре споменусмо, хвали 1729 у Доволи оца Ава- 
кума „мйжа чьстна и добродетелна“ . Он га je благословио и дао му писмо 
да га „сваки попь по своей енЗри има препроводить и свою енбрию привести, 
али е Јкенско алити mSuiko, да се имат исповедат 8 више реченнога дбхов- 
ника“ . „И  что вам заповиди лепо сложите и слушайте“ . ٠ب  Значи, да je Авакум 
био човек необичније врсте, кад je на владику могао оставити тако јак 
утисак и добити од шега овакву похвалу и пуномой.

Манастир je напредовао видно и у XVIII веку. Год. 1733 продала je 
једна кадуна из Кучина CBoj виноград доволском калуђеру Антонију за 
10.000 акчи, а манастир je имао да плайа за Њ годишше 100 акчи турским 
властима.іб Год. 1735 калуђери Антоније и Михаило молили су плевалског 
кадију да им се дозволи оправка порушеног крова у ћелијама.'б Te исте 
године калуђери су купили за 150 гроша једну землу Јове Јеремића.17 у  
манастиру Добриловини чувајусеједнокандило из 1735 год.', Koje je дао ско- 
вати овај јеромонаХ' Михаило, после игуман манастирски, и један његов орар. 
За време ратова од 1737—9 год. Довола, склоњена с великОг пута и у чисто 
српској области, није страдала као више изложена Шудикова код Берана. 
Напротив. Добила je тад и нешто нових ствари. проигуман Василије купио 
je, на пример, 1738 год. један богородичник од неког муслимана, К0ЈИ je Taj 
рукопис вероватно негде уплачкао.18 Али су, после сеобе 'Патријарха и ве- 
ЛИКОІ- потреса тога времена, приходи манастирски осетно попустили, с тога 
1749 год. иде Антоније јеромонах у Стари Влах, вероватно у писанију; а 
1764 Стеван Доволац с ђаком Илијом по Морави и ужичкој области.19 Од 
ствари Koje je манастир добио до краја XVIII века можемо' утврдити само

8 1 ،„ бр. 41.
IO Jb., бр 67.
٠٠ І'ласник Историског друштва у Новом Саду, V, 1932, 337 -41 .
٠2 љ . Стојановић, Стари српски записи и иатписи, бр. 2172.
.3 Збирка манастира Св. Тр.јице. Инв. бр. 36(
٠4 Споменик XXXIX, 95.
٠5 Збирка манастира Св. тројице, инв. бр 14. Антоније се п.миње и у једном запису,.؛ ' 

код СтојановИћа, бр. 10239. /■',٠٠
!ج  lb., инв. ép. 156. !;_
17 Споменик χχχΐχ*, 95. ي\ا
18 Стојановић, СП. g .бр. 2744. γ ,؛
٠9 Збирка манастира Св. Тројице, инв. бр. 45. Стојановић, СП. д., бр. 3251. у  поменицима ١

други؟ манастира Довола се помише само у Крущевском. Гласник срп. ученог друштра XLII, 131,
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ове: Ј.едан епитоахиљ из 1740 год., једну велику тепсију, Kojy je 1777 год. 
донео игуман Теофил и )едно кандило Koje je 1786 год. приложио хауи Ни- 
кола Алексијевић. Међутим, један запис с краја XVIII века каже за Довољу, 
да je светло украшена „внатръ цркве златом, сребром и одеждами и кан- 
ДИЛИ, иконами".20 З.а време игумана Теофила 1799 год. покривена je Довоља, 
како један запис с поносом каже, „славнием покровомъ клисомъ".2і

Прва тежа невоља задесила je манастир 1809 год., свакако у вези са 
Карађорђевим походом у Нови Пазар. у  једном сукобу колашинских Турака 
са ускоцима погинула су два Колашинца. Турци су оптуживали за ту ΠΟ-' 
гибију калуђере казујући да су они наговорили ускоке. и с тога „мкоже 
волци на wBye" нападоше на ЊИХ и на манастир и све похараше. „Сва МО- 
настиря имѣния разнесоше се и церковния вещи избранія «дивителния“ . Ка- 
луђери с муком спа-соше Ьивот с моштима Св. Арсенија.22

Манастир je обновљен.1814 год. Јоаникије Ђурић јеромонах, каже један 
запис, „с трэдомъ принесе кивотъ В церковъ 1814“ . Он je вратио у манастир 
и неколико однесених књига и једну и к о н у .2 3  За осиротели манастир тре- 
бало je купити прилоге. На тај тешки посао кренуо се Пахомије Ђурић, 
мож-да сродник Јанићијев, 1822 год. и имао je видног успеха. По шегову 
повратку, 1824 год., манастир je исплатио уредно десетину и све друге по- 
резе турским властима. Разумљиво je .потом што je Пахомије наскоро постао 
и игуман манастирски. Као такав он се помише од 1827 ГО Д .24  Активан, он 
je наскоро прегао да обнови манастир. с дозволом турских власти он je то 
извео 1833 год., али je имао доста муке с колашинским Турцима. Као по- 
магач Пахомијев помиње ce 1835 год. млади цетишски владика Петар II, К0ЈИ 
му шаље неколике руске богослужбене кшиге, дар руског цара Николе 1.25 

Други пут запустео je манастир 1849 год., и опет од насиља колашин- 
ског. Његов нови игуман Висарион, незадовољан сташем Koje je нашао 1850 
год., остави манастир и оде у Дечане, управо .утече", како каже један 
запис 2-3 И за  шега оста манастир поново пуст и настрада нарочито за време 
Омер-пашина похода на Црну Гору, 1852/3 год. Обновио га je 1853 год. 
неки ђак Живко. „Съ помощию божиею іитъворисмо церъквй, ІѴЧИСТИСМО 
йелие wдъ поганълбка воиничкога, несретника Тоске, и поградише се велике 
йелие". Све je то изведено 1854 ГОД.27 Taj Живко дошао je у Довољу из 
Скадра још 1840 год. Ту je „научно кш игу“ и постригао се и постао брат 
Пахомије. Од 1853 год., кад je поново стигао у манастир, он je био шегов 
игуман, обновитељ и главни к т и т о р .2 8

За време тих страдаша разнесене су извесне манастирске ствари и кшиге 
на више страна. Један део рукописа налази се делом у 11ријепол>у, где je 
тамошша црква Св. Василија, подигнута на Д0В0ЉСК0М земљишту, била 
іъена својина, а делом по разним другим странама. Један Мали део понео je, 
изгледа, са собом руски конзул А. Гиљфердинг, који je 1857 походио ма- 
настир. Кад je он тамо долазио нашао je манастир „совершенно пустъ“ . Чак 
ни шегов игуман Пахомије није се после много бринуо за Њ, Бог зна из 
К0ЈИХ разлога, али чини се највише због'страха од Турака'. Он се навратио 
1857 год. у Њ само у пратши руског конзула; сам није више имао ни ма- 
настирских кључева. Опустела црква и манастир, с почађалим зидовима и 
плеснивим сликама, давали су „печальный видъ" тако, да Гиљфердинг о 
целом манастиру није могао да каже ниједне похвалне речи. Рукописа je 
тад у манастиру било још много, али су сви потицали из доцнијег времена.29

20 Стојановић, СП. д., бр. 4334.
21 lb., бр. 5500, 3753. Ср. Стари српски родослови и лет.писи. Београд-КарлоНци 1927,336.
22 Стојановић, СП. д., бр 4032, 4574.
23 ІЬ .,бр . 4033, 3930-3 .
24 Ib j  бр. 4054. Изгледа да je овај Пахомије 1808 год, био у Травнику, lb., бр. 3861,
25 lb., 44140 ,4107 ,99,4101ة.
26 Ib., бр. 4146.
27 Ib., бр. 4147.
29 Гиљфердинг, СП. д . 332.
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Довоља je био један од ретких манастира К0ЈИ je страдао и од српске 
руке. У гьему су 1857 год., за време новое устанка, Турци, у самој цркви, 
обешчастили једну хришћанску девојку. РажтьуЬен, кнез Данило je на- 
редио да се црква запали. Том приликом, казује се, пропало je и доста 
рукописа.зо Дедан део манастирских ствари пренесен je одатле у оближти 
манастир Добриловину, К 0ЈИ je поново прорадио од 1866 год. Око мана- 
стира се носио са Арнаутима Јоксим КиежевиЬ, чувени јунак из Потарја, 
ктитор Добриловине, и OH je запалио манастир, у КОМ су се били затворили 
Арнаути. Манастир je био обновљен 1870 г., али je страдао поново за време 
устанка 1875 ГОД.31 Један пожар у 1886 год. докрајчио je остатак старе 
дрвене грађе у тему.

Довољских калуђера нема много на другим странама. Док једног добри- 
ловинског пострижника налазимо чак у фрушкогорском манэстиру ٢ ргетегу,22 
Д0В0Љ СКИ нису, колико се данас зна, ишли даље од србије. Год. 1725 пре- 
селио се Мојсије Јевремовић Довољац у тада аустриску Србију, у манастир 
Благовештење код Рудника, где je постао игуман.33 Сем тОга, знамо joui да 
je Григорије Довољац 1785 год. поклонио један антимис Херцеговој цркви 
у Горажду,з4 ваљда поводом или после његова доласка у то место. Taj исти 
Григорије CBpahao je пре тога, 1777 год., у босански манастир Ломницу.зб

ПРИЛОЗИ

1. Сі'е канділо саковах(ь) Міхаило іер(омонахь) Доволаць за свои вечни 
помен(ь) лето 1735.

2. Сі'и wpapb скова кѵрь Михаилъ игуменъ ер(о)м(она)х монастира Доволга.
3. Есть храмь бспѣн'іа прѣс(ве)тые б(огороди)ци, рбкодела Іитань ва 

лето ٥\[гл١.
4. Ci. канд'і'ло пр'ілож'1'xahï Нікола xahi' Алекйевічъ 1786 ة монастір Доволб.
5. t  Сі’ю тепс'і'ю прінесе ігбманъ !еромонах(ь) ©еюфилъ ва монастірь 

Доволб на .ء\ع٠٠أل  года. Покова Гр'ігор'іе Доволаць рбкбю(!).
(Сви ови натписи налазе се на утварима у манастиру Добриловини).

В. Ћорошћ

RESUM E
Ее monastère de DoOolja.

Le D-r Vladimir CoroviC, professeur à 1' Université de Belgrade, exspose 
dans cet article les résultats de ses recherches relatives à 1' Iristoire du monastère 
de Dovolja, situé dans 1' ancienne province de RaSka, sur les bords .du Tara. 11 
ressort de ces recherches que, selon toute probabilité, ce monastère fut fonde au 
xv.e siècle. Le premier doCument digne de fOi que'nous ayons sur lui date de 1513. 
Ce convent fut restauré en 1545 avec 1' autorisation des autorités turques. 
Il avait une assez grande importance locale et prospéra jusqu' à la fin du XVlIl-e 
siècle. En 1809 commencent les persécutions qu'il subit a plusieurs reprises de 
la part des Turcs et des Albanais (il fut cinq fois incendié, détruit et abandonné) 
jusqu’ en 1875, date de son abandon définitif. 11 est resté depuis lors en ruines..
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