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Foreword

О

T

ва брошура настала је у оквиру пројектa “Убикација
манастира Детлак – археолошка истраживања и ис
торијска проучавања”. Пројекат је реализовао Цен
тар за локални и регионални развој – ЦЕЛОР из Дервенте
у сарадњи са ЈУ Завичајни музеј Градишка, ЈУ “Туристичка
организација општине Дервента”, Истраживачким цент
ром “Искон” и Републичким заводом за заштиту кул
турноисторијског и природног насљеђа, а финансирало
га је Министарство цивилних послова БиХ.
Циљ пројекта био је евидентирање и проучавање
средњовјековног насљеђа дервентског краја, са акцентом
на проналажење манастира Детлак. Активности су спро
ведене у периоду од фебруара до јула 2015. године, када
су пописани археолошки локалитети, проучена исто
ријска грађа, те обављена археолошка истраживања и
презентовани остварени резултати.
Мада се у историјској грађи нигдје експлицитно не
наводи постојање манастира Детлак, Детлачки евхоло
гион и Културноисторијски комплекс Детлак састављен
од цркве, испосницe, некрополе и амбаринa упућују на то
да је на овом простору био духовни центар тог краја.
На симпозујуму о Културноисторијком комплексу
Детлак, одржаном 2014. године, предложено је да мана
стир треба тражити на локацијама на њиви Чизмовини
и поред цркве Светог Илије.
Археолошким истраживањем 2015. године на Чиз
мовини, у три сонде, нису пронађени материјални остаци
из прошлости.
Истраживањима обављеним на јужној страни
поред цркве Светог Илије установљено је постојање
цркве брвнаре. На основу пронађеног материјала може
се закључити да је вјероватно ријеч о цркви брвнари гра
ђеној око 1885. године, али није искључено ни то да је
ријеч и о црквици која је постојала прије ПопЈовичине
буне 1834. године.
Аутори

his brochure was created within the project “The
locating of Detlak monastery – archaeological rese
arch and historical studies. The project was realized
by Center for Local and Regional Development – CELOR
from Derventa, in cooperation with Heritage Museum of
Gradiška, Tourist Organization of Derventa, Research Cen
ter “Iskon” and Republic Institute for Preservation of Cul
turalHistorical and Natural Heritage, and it was funded
by the Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina.
The project’s goals were to record and study the
medieval heritage of Derventa area, and most importantly
to locate the Detlak monastery. The activities were carried
out from February to July 2015, listing and studying arc
haeological localities and historical material, and publis
hing the results of the archaeological research.
Although there are no explicit mentions of Detlak
monastery in the historical evidence, the Detlak Eucholo
gion and complex consisting of the church, ascetic cell, ne
cropolis and ambarinas (wheat ground holes) suggest this
area was a religious center of that period.
On the symposium of CulturalHistorical complex
Detlak in 2014 it was suggested that the search for the
monastery should be carried out on Cizmovina ]ield and
near the St. Ilija church.
Three test researches in 2015 on Cizmovina ]ield
discovered no material evidence from the past.
A research of the south side of St. Ilija church dis
covered a cabin church. According to the material evi
dence, it can be concluded that it was probably built in
1885, but it could also be a church that existed before Pop
Jovica’s rebellion in 1834.
The authors

Културноисторијски комплекс Детлак / Culturalhistorical complex Detlak
Црква Светог Илије / St Ilija church
Пећина / Cave

Некропола / Necropolis
Амбарине / Ambarines (wheat ground holes)

Подаци о Културноисторијском
комплексу Детлак
Назив: Културноисторијски комплекс Детлак
Положај: Комплекс се налази у западном дијелу општине Дервента у селу
Доњи Детлак. Смјештен је између ријеке Укрине и рјечице Лупљанице, на
узвишеном платоу састављеном од више тераса којима доминира тер
цијарни кречњак.
Врста добра: Непокретно културно добро од великог значаја.
Број и датум рјешења: Одлука Владе Републике Српске, објављена 14.
октобра 2010. године у Службеном гласнику Републике Српске (бр. 108),
бр. 04/101222120/10.
Локалитети у оквиру Комплекса:
Манастирска црква Светог Илије
, са гробљем
,,
,
,,
 (к.ч. дио 750 и к.ч. 751), N 44o57, 59.93,, ; E 17o48, 21.75,, ;
o
o
Пећина  (к.ч. 756 дио), N 44 57 54.51 ; E 17 48
, 12.91
,, ; o ,
,,
Некропола  (к.ч. дио 750 и к.ч. 751) N 44o57 59.17
, ; E,,17 48 o20.17
, ; ,,
o
Амбарине  (к.ч. дио 780 и дио к.ч. 791) N 44 54 59.17 ; E 17 48 17.00 .
Укупна површина прве зоне заштите комплекса је 8.684 м².
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Културноисторијски комплекс Детлак

Културноисторијски комплекс Детлак на топографској карти
/ CulturalHistorical complex on a topographic map

CulturalHistorical
Complex Detlak Data
Name: CulturalHistorical Complex Detlak
Position: The complex is located in the west part of Derventa Municipality in Donji
Detlak village, between two rivers, Ukrina and Lupljanica, on a high plateau consi
sting of terraces that are made of tertiary limestone.
Type of property: Immobile cultural good of great signi]icance.
Publication date and number: The decision of the Government of Republic of
Srpska, published in October 14, 2010 in The Of]icial Gazette of Republic of Srpska
(number 108), number 04/101222120/10.
Localities inside the complex:
Monastery church of St. Ilija with cemetery,
,
,,
,
,,
o
o
 (c.p. part 750 and c.p. 751), N 44
, 57 ,,59.93 o; E 17
, 48 ,,21.75 ;
o
Cave  (c.p. part 756), N 44 57 54.51 ; E 17 48 12.91, ;
,,
,
,,
Necropolis  (c.p. part 750 and c.p. part 751) N 44o57 ,59.17 ,,; E 17o48 ,20.17 ,,;
o
o
Ambarines  (c.p. part 780 and c.p. part. 791) N 44 54 59.17 ; E 17 48 17.00 .
The entire area of the ]irst complex protection zone: 8.684 square meters
Cultural  Historical complex Detlak
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Црква Светог Илије / St. Ilija church
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Црква прије обнове / Church before restoration

Црква послије обнове / Church after restoration

Црква Светог Илије

St. Ilija church

Манастирска црква Светог Илије заузима цент
рални положај у оквиру Комплекса. Смјештена је на
мањем платоу, гдје је са источне стране, лепезасто низ па
дину, окружује активно православно гробље. Са западне
и јужне стране цркве налазе се конак, ладара и стара
школа.
Црква је грађена од 1910. до 1913. године када ју је
освештао свештеник Илија Миђић. Зидана је од ка
мена, димензија 16х9 метара. Била је по
кривена “бибер” цријепом и
имала је један звоник са два
звона.
Обновљена је
2008. и 2009. године.
Поново је освеш
тана 2009, а исте го
дине проглашена је
манастирском
црквом. Братство је
формирано 2012. го
дине, а његов први
монах је Филип Николић.
Живописе у српскови
зантијском стилу израдио је Горан

St. Ilija monastery church has a central part in the
complex. It is located on a lower plateau, and it is surro
unded by an active orthodox cemetery on the east side. On
the south and west sides there is a monastic house, a mo
vable garden house and an old school.
The church was built from 1910 to 1913 and it was
consecrated by father Ilija Midjic. It was made of stone and
its dimensions are 16x9 meters and the church is covered
with plain tiles. It had a tower with two
bells.
The church was resto
red in 2008 and 2009 and
reconsecrated in 2009,
when it was proclai
med a monastery
church. The brother
hood was formed in
2012 and its ]irst
monk was Filip Niko
lic.
The SerbianBy
zantine murals were pa
inted by Goran Pesic from
Cacak. The iconostasis was made of
5

Пешић из Чачка. Иконостас је направљен од храстовине
и дјело је Стеве Пене из Мркоњић Града, а иконе у визан
тијском стилу насликао је Перо Боснић из Шипова.
Парохијски дом изграђен је 1998, а надограђен
2012. године, када је постао конак.
Прије подизања храма Светог Илије, на истом
мјесту постојала је дрвена црквица  ћелија. Према пре
дању које су сачували мјештани, ћелија је направљена од
амбара Јове Новића.
Црквица је вјероватно подигнута у периоду између
1882. и 1890. године. На то упућује црквени шематизам
из 1882. године у коме се не помиње постојање цркве у
Детлаку, док се она помиње 1890. године у записима
истраживача Косте Хермана приликом истраживања ам
барина. Он наводи: “те су јаме  има их 23  једва 120 ко
рака југозападно од црквице у гробљу”. Коста Херман
помиње и православно гробље старо око 200 година.
Ти подаци, заједно са картографским приказом
цркве и некрополе из 1892. године, упутили су археологе
да истраживања обаве поред цркве Светог Илије.
У току археолошког истраживања које је обављено
2015. године на јужној страни поред цркве Светог Илије,
постављена је сонда 10x1 метар. У сонди су пронађени
гвоздени клинови, кламфе и апликације, који се на ос
нову аналогија могу довести у везу са периодом од 17. до
19. вијека. Материјал је пронађен у слоју шута помијешан
са материјалом (бибер цријеп) с почетка 20. вијека. Шут
потиче са мјеста данашње цркве и вађен је 2008/09. го
дине приликом ојачавања стубова и насипан је око цркве.
Пронађени материјал упућује на то да се на при
ближно истом мјесту гдје се налази црква Светог Илије,
некада налазила црква брвнара саграђена крајем 19.
вијека. Могуће је и то да је на истом мјесту и раније по
стојала дрвена црква, која је страдала у пожару, а која се
ту налазила до времена ПопЈовичине буне 1834. године.
На то упућује слој паљевине, који се може видјети на
сјеверном профилу сонде.

Археолошка ископавања 2015. године /
Archaeological excavations in 2015

Основа и сјеверни профил сонде из 2015. године /
The base and the north pro"ile of the probe from 2015
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oak by Stevo Peno from Mrkonjic Grad, and Byzantine style
icons were painted by Pero Bosnic from Sipovo.
Parish house was built in 1998, and upgraded in
2012 when it became a monastic house.
Before the construction of St. Ilija church, there used
to be a small wooden church. According to a local legend
that church was made of Jovo Novic’s barn.
The church was probably built during the period
from 1882 to 1890. This is indicated by the church scheme
from 1882 with no mentions of the church, but it was men
tioned in Kosta Herman’s research of the barn in 1890. He
states, “Those pits – there are 23 of them – are only about
120 steps away from the cemetery church to the southe
ast.” Kosta Herman also mentions a 200 yearsold ortho
dox cemetery.
That data, together with cartographic presentation
of the church and necropolis from 1892, directed archaeo
logists to St. Ilija church.
During the 2015 archeological research of the south
side near the St. Ilija church, a 10x1 meter probe was set.
It discovered iron wedges, cramps and other things than
can be dated to 1719th century period. The plaster and
tile material that was found is from the beginning of 20th
century. The plaster comes from the location of today’s
church and it was used in 2008 and 2008 to fortify the
church pillars.
The material that was found indicates that there
used to be a 19th century cabin church in almost the same
place as the St. Ilija church. It is possible that there was an
older church on that location, but it probably burned down
during the Pop Jovica’s rebellion in 1834. This is indicated
by the ]ire marks on the north pro]ile of the probe.

Сјеверни профил сонде из 2015. године /
The north pro"ile of the probe from 2015

Материјал пронађен истраживањем 2015. године /
Material found in 2015

Археолошка истраживања 2015. године /
Archaeological research in 2015
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Пећина  монашка испосница / Cave  ascetic cell
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Пећина – монашка испосница

Cave – ascetic cell

Локалитет Пећина смјештен је око 250 метара југо
западно од цркве Светог Илије. Ријеч је о удубљењу у
стијени које је дјелимично обликовано људском руком и
окренуто ка сјевероистоку.
Удубљење је висине 2,35 метара, ширина отвора је
5,50 метара, а дубина полукружног отвора 2,10 метара.
На стропу се налази уклесана полукружна линија де
бљине прста, дуга 2,7 метара.
На свим дијеловима полукружног удубљења у
стијени видљиви су трагови алата за клесање, највјеро
ватније чекића и длијета. На источном дијелу видљиви
су трагови урезаног крста и мањег квадратног удубљења,
вјероватно за дрвене греде.
У току археолошких истраживања 2009. године на
овом мјесту пронађен је мањи број фрагмената керамике,
алатки од кремена те остаци дрвених стубова.
Локалитет Пећина подсјећа на монашку испосницу,
са олтаром исклесаним у стијени и окапницом на стропу.
Испред обрађеног удубљења, на платоу величине 10 x 8
метара, могао се налазити дограђени дрвени дио сакрал
ног објекта на шта упућују остаци стубова.

The Cave locality in about 250 meters to the so
uthwest from St. Ilija church. It is a hole in the rock parti
ally shaped by a human hand and it faces northeast.
The hole is 2.35 meters high and 5.50 meters wide,
and its depth is 2.10 meters. On the ceiling there is a carved
semicircular line, one ]inger thick and 2.7 meters long.
Traces of carving tools can be seen on almost all
parts of the semicircular hole, most probably hammers
and chisels. On the east part side there are traces of a
cross and a small square hole, which was probably used
for timber.
Archaeological researches in 2009 discovered a
small number of ceramics fragments, ]lint tools and rema
ins of wooden pillars.
The Cave locality looks like an ascetic cell, with a
carved in rock altar and a ceiling canopy. There may have
existed an extra wooden part of the sacral object on the
plateau, whose dimensions were 10x8 meters. This is sug
gested by the remains of the pillars.

Фрагменти керамике пронађени приликом истраживања 2009. године / Ceramics fragments found in 2009
9
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Детлачки евхологион

The Detlak Euchologion

У цркви Светог Илије налази се фототипско из
дање Детлачког евхологиона чији се оригинал чува у
Патријаршијској библиотеци у Београду. Молитвослов
се састоји два дијела: Богородичника, писаног у периоду
од 1625. до 1635. године и Требника из периода 1550
1560. године.
Рукопис има 322 стране, формата је 145x105 мили
метара, а село Детлак помиње се 1628. године на 286.
страници.
Транскрипција записа:
Ова књижица написана је и обновљена грешним рукама
Захарије Возућанина по налогу презвитера
Милеша, у селу Детлаку, у вријеме када је српским
престолом владао архиепископ Пајсије, а босански
митрополит био Исаија, 24. 11. 1628. године.
Евхологион указује на монашки живот и могућност
да је на простору данашњег Детлака постојао манастир,
који се нигдје експлицитно не наводи.
Евхологион је могао бити преписан у испосници
или цркви брвнари, или је Захарије Возућанин могао
бити из неког манастира у непосредној близини.

In St. Ilija church there is a facsimile edition of The
Detlak Euchologion, while the original copy is kept in Pat
riarch Library in Belgrade. It is comprised of two parts:
The Virgin Mary Canon Book, written from 1625 to 1635,
and Trebnik, written from 1550 to 1560. The manuscript
has 332 pages of 145x105 millimeters, and Detlak village
is mentioned in 1628 on page 286.
The manuscript transcription:
This book was written by the sinful hands of Zaharije of
Vozuca, by presbyter Miles’s order in Detlak village,
in the time when archbishop Pajsije ruled Serbian throne,
and when Bosnia’s metropolitan was Isaija,
November 24, 1628.
The Euchologion indicates to monastic life and a po
ssible existence of a monastery in today’s Detlak area, but
there are no explicit mentions of it.
The Euchologion could have been written in the as
cetic cell or in the cabin church, or Zaharije from Vozuca
could have lived in a nearby monastery.

Фототипско издање Евхологиона / Euchologion facsimile

Евхологион изложен у цркви / Exhibited Euchologion
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Андрејин крст са источне стране мрамора / St. Andrew’s cross from the marble east side
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Некропола

Necropolis

Источно од активног гробља налазе се остаци
старе некрополе која је удаљена око 90 метара југоза
падно од цркве Светог Илије. На локалитету је пронађен
усамљен надгробни споменик у облику стеле са предста
вом Андрејиног крста. Такав крст у свакодневном животу
био је симбол дома, граничара и заната.
Међу становницима Детлака може се чути да је то
“Грчки гроб”, вјероватно неког Грка, хајдука, кога су турци
ухватили и убили, а сељаци сахранили у гробље. Постоји
и прича да је ту сахрањен извјесни поп Ковачевић.
На основу аналогија мрамор се доводи у везу са
средином 16. и првом половином 17. вијека. На тај пода
так указује аналогија са мрамором са локалитета Камен
у Мишинцима. На њему је уклесан натпис из периода вла
давине Сулејмана I Величанственог (15201566. година).
Археолошким истраживањем 2015. године испод
надгробног споменика пронађен је скелет мушкарца, по
стављен у правцу истокзапад. Сахрањен је са главом на
западу и прекрштеним рукама у предјелу грудног коша,
што је типичан начин хришћанског сахрањивања.
Мушкарац је вјероватно приликом смрти био стар
око 40 година, а на скелету су видљиви трагови болести,
и то на костима лијеве надлактице и лијеве бутне кости.

On the east side of the contemporary active ceme
tery there are remains of an old necropolis, 90 meters
away to the southeast of St. Ilija’s church. A steleshaped
isolated tombstone was found there, with St. Andrew’s
cross on it. That cross symbolized home, frontiersmen and
crafts in everyday life.
People from Detlak say it is a “Greek tomb,” and it is
probably where a Greek haiduk killed by Turks was buried.
Some people also claim it is the burial place of a certain
priest Kovačević.
The marble is related to the middle of 16th and the
]irst half of 17th century. This is indicated by the analogy
with the marble from Kamen locality in Misinci. It has an
inscription from the period Suleiman the Magni]icent
ruled (15201566).
Archaeological research in 2015 discovered a male
skeleton under the tomb, positioned eastwest. The head
was on the west side, with hands crossed on his chest,
which is a typical Orthodox Christian way of burying.
The man probably died in his forties, with remains
of illness on his skeleton (on his upper arm and left thigh
bone).

Крст на западној страни мрамора / A cross on marble west side

Надгробни споменици новијег датума / A tombstone of a newer date
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Пронађени скелет испод мрамора / A skeleton found under the marble

Графички приказ скелета / Skeleton graphic

Археолошко истраживање некрополе / Archaeological research of the necropolis
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Графички прикази амбарина истражених крајем 19. вијека / Ambarines (wheat ground holes) examined in the late 19th century

Амбарине у Детлаку

Ambarines in Detlak

Амбарине или хамбарине су рупе у камену с малим
отвором, широком средином и ужим дном. Осим у Дет
лаку, има их још у дервентским селима Горњој Лупља
ници, Осињи и Дажници.
У оквиру Комплекса, амбарине се налазе око 90 ме
тара југозападно од цркве. Смјештене су на косини и
усјечене у кречњачки терцијар.
Прва истраживања амбарина обављена су 1892. го
дине, када су пронађена 23 удубљења у стијени. Том при
ликом истражено је 15 удубљења, док је осам амбарина
остало неистражено. Сматрало се да су амбарине из рим
ског периода, јер се слична удубљења у камену помињу у
античким документима.
У Археолошком лексикону из 1988. године по
тврђено је постојање 23 удубљења у облику амфора ду
бине око 2 до 2,50 метра, промјера отвора око 0,60 метара,
те трбуха од 1,20 до 1,80 метара. Највјероватније је ријеч
о касноантичким гранаријима, који се датирају у период

Ambarines (wheat ground holes) are holes in stone
with a small opening, wide in the middle and narrow on
the bottom. Besides those in Detlak, we can also find
them in Derventa villages Gornja Lupljanica, Osinja and
Daznica.
They are located about 90 meters southeast of the
church. They are positioned aslope and carved into a lime
stone tertiary.
First ambarine research was conducted in 1892,
when 32 rock holes were found. 15 of them were exami
ned, and 8 were not. It was considered they were from the
Roman period, because similar holes were mentioned in
ancient documents.
In Archaeological Lexicon from 1988 there are men
tions of 23 amphora shaped holes, from 2 to 2.5 meters deep,
0.6 meters wide, and from 1.2 meters to 1.8 meters wide at
the bottom. Those were most probably late antique granaries,
which are dated to the Migration period – 4th to 7th century.
15

Амбарине послије истраживања 2009. године / Ambarines after the 2009 research
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Изглед амбарина /The look of ambarines

The 2009 archaeological research covered all simi
lar holes in this area, and it was concluded that these holes
probably were medieval storages.
The lack of material evidence in ambarines makes
the determination of their construction date more dif]icult.
The notions that the ambarines come from ancient
or Great Migration times are not convincing, because there
is no material evidence that would support that theory, nor
there are settlements from those periods in the vicinity.
The research in 2014 con]irmed the ambarines
were storages for food products, mostly for wheat. They
probably come from the late medieval period, and were
also used during the Turkish rule.
The concept design of ambarine preservation was
made in 2010, and the ambarine roof was built in 2014 and
2015.

Велике сеобе народа – од IV до VII вијека.
Археолошким истраживањима 2009. године обу
хваћена су сва удубљења на овом локалитету, а установ
љено је да је највјероватније ријеч о средњовјековним
спремиштима.
Недостатак археолошког материјала у амбаринама
и између њих, отежава датирање њихове изградње.
Тумачења да су амбарине из античког или периода
Сеобе народа нису увјерљива, јер не постоји археолошки
материјал који на то упућује, а не постоје ни насеља из по
менутих периода у непосредној близини амбарина.
Истраживањем 2014. године, на основу назива ам
барине и аналогија са житним јамама пронађеним на про
стору Балкана, утврђено је да су то била спремишта за
прехрамбене производе, најчешће жито. Амбарине
највјероватније потичу из касног средњег вијека, а ко
ришћене су и у турском периоду.
Идејно рјешење уређења амбарина пројектовано
је 2010. године, а надстрешница је грађена 2014. и 2015.
године.
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Надстрешница на локалитету Амбарине / The roof on Ambarine locality

Идејно рјешење уређења локалитета Амбарине / The concept design of the Ambarine locality
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Реплике амбарина израђене у дрвету / Wooden ambarine replicas
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Конак / Monastic house

Унутрашњост цркве / Church interior

Натпис из Евхологиона/ Euchologion writings

Ладара / Movable garden house

Стара школа / Old school
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