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МАНАСТИРИ ОКРУЖЈА ГУРГУСОВАЧКОГ У 
ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА

НЕБОЈША Д. ЂОКИЋ1

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР

БЕОГРАД

АПСТРАКТ: У раду је дата кратка историја једина два "жива" манас-
тира у гургусовачком окружју у време ослобађања од османске влас-
ти и то манастира св. Тројице и манастир св. Арханђела код Пирков-
ца. дата је њихова историја до негде средине XIX века као и списак
познатих монаха до тог времена.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Гургусовац, Књажевац, манастир св. Тројице, манас-
тир св. Аранђела код Пирковца, Османска држава, Књажевина Ср-
бија, књаз Милош, Епархија тимочка

У време ослобађања краја око Гургусовца, каснијег гургусовачког
окружја, било је на том подручју више цркава али само два манасти-

1.  ndjokic05@gmail.com
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ра. св. Тројица и св. Аранђео код Пирковца. Док ће манастир св.
Тројице непрекидно све до данас бити манастир дотле ће св.
Аранђео убрзо (пре 1853. године) бити претворен у мирску цркву.
Оба црквена храма заслужују много озбиљније и обимније истражи-
вање и нека овај рад послужи само као корак ка томе.

Манастир Св. Тројице

Jугоисточно, петнаест километара од вароши Књажевца, на средо-
краћи села Горње Каменице и Доње Каменице и на десној страни Тр-
говишког Тимока - налази се манастир Св. Тројице. Његова про-
шлост је истина данас тамна, али поред свега тога и врло важна не
само по црквеноверски живот, него и по национални дух читавог
краја око Трговишког Тимока. Бар у најмању руку важна у данима
борбе за ослобођење ових крајева онолико, колико су били важни
уопште у свима крајевима за националну слободу: “манастири и зе-
лене горе, калуђери и хајдуци, петрахиљ, шешана и гусле.” Без “дуге
браде и оштре ђорде” не може се замислити ни један покрет у нашој
борби за ослобођење и уједињење. Нека је манастир Св. Тројице
имао на овоме послу ма и најмањи удео - он је у своме крају ипак
учинио оно за што је био намењен: да буде чувар вере и сталан жи-
жак надања у бољу будућност.2

О постанку цркве сачували су се до данас: једно предање и над
средњим вратима натпис о њеном оснивачу и години подизања.
Предање каже, да су у околини садашњег манастира некад чували
пастири Црновшчани своја стада. Једном приликом почеле су се ов-
це вртети око овог места и нису хтеле кренути одатле. Зато се пасти-

2.  М. Ђ. Милићевић, С пута - осмо писмо, Вила - лист за забаву, књижевност и науку
година друга бр. 10 од 6. марта 1866, Београд 1866, 151; М. Ђ. Милићевић, Манастири
у Србији, Гласник СУД књ. IV, Београд, 1867, 25; II Манастири у Тимочкој епархији -
4) Манастир Св. Тројице, у “Споменица Тимочке епархије 1834-1934”, Књижевни
фонд Тимочке епархије, 1934, 43-44 (даље II Манастири у Тимочкој епархији)
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ри договоре да ту подигну цркву. “Оду у своје село, насеку греде и
пусте их низ Тимок, и кад их Тимок донесе овде, зауставе их и ту на-
чине црквицу”.3

Натпис, који говори о оснивачу манастира и о години грађења цр-
кве реновирао је 31 октобра 1848 год. игуман Пантелеимон Недељко-
вић. На “приградном зиду, који дели цркву од препрате”, изнад вра-
та, на каменој плочи пише4: “Podpisani obretohþ sei nadpisþ na
malteru koi e nepriátelskomþ rúkomþ strúganþ ou ~asti yaostao da
se ne bi ovai spomenikþ izgúbio stavlámþ ga ovde na plo~i:

изволенїем’ оца҃ и? поспешенїм’ сн҃а и? совршенїем ст҃о дх? ...
сы҃ хмŞ ... св҃ѧ тц?ы̀ .... де:пт: лазарь: влт: aaaa:

Igúmen monastíra sv. troice Pantelemon Nedelýkovi} 21
oktomvra 1848 godíne”.5

Судећи по обновљеном натпису у манастиру, оснивач његов треба
да је деспот Лазар 1457 год. Неки писци сматрају (Милићевић, Миш-
ковић, Новаковић, Каниц) да је то деспот Лазар (1446-1458) син деспо-
та ђурђа Бранковића, док је по Василију Марковићу “без икаква раз-
лога идентификован тај оснивач са сином Ђурђа Бранковића”.6

Сматрамо да је мало вероватно да би игуман измислио мало поз-
натог деспота Лазара тако да тај податак лако може да буде тачан. И
сам изглед цркве би одговарао том времену.

Јеромона Јосиф из манастира Св. Тројице са Тимока дошао је 1727.
године у манастир Св. Ђорђа у Темској.7

3.  II Манастири у Тимочкој епархији, 44
4.  С. Мачај, Грађа за топографију Округа књажевачког са картом, Гласник СУД св.
XIX, Београд 1866, 345
5.  II Манастири у Тимочкој епархији, 44 – 45
6.  II Манастири у Тимочкој епархији, 45
7.  Тих. Р. Ђорђевић, Неколико старих српских записа и натписа, Старинар III,
Београд, 1908. г., с. 152
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Одмах по ослобођењу од Турака, 1833. године набављена су за ма-
настире св. Тројице и Суводол звона. Манастир у каменици је добио
једно звоно.8

Као и други манастири св. Тројице су пописане 1836. године. Ево
шта пише у овом попису о споменутом манастиру9:

Манастир се налази у селу Каменица, у срезу заглавском, и пос-
већен је сошествију свјатог Духа. Лежао је изван села у једној долини
од пута на 100 фати места, између села Горње и - долње Каменице "у
одстојанију између оба ова села по 1/ 2 саата". Манастир је имао тес-
ну порту. 

Комисија није знала када је саграђен и од кога али је знала да је
поправљан око 1830. године. Саграђен је од доброг материјала али му
је била неопходна поправка изнутра. 

Од утвари црквених манастир је поседовао: 2 путира с кашиком,
звонце, чирак на престолу, 15 добрих икона са распећем, кадионицу,
9 кандила међу којима је једно било сребрно, крст за престо и велики
гвоздени чирак.

Поседовао је и одејаније црквено: одежда, стихар, епитрахиљ, 2 на-
руквице, воздух, 2 дарка, појас, дискос, звездицу

Било је и неколико књига: јеванђеље, служевник, псалтир, требник
велики, часловац.

Манастир је поседовао звоно и 115 гроша готовог новца. Од пок-
ретног имања поседова је: 2 вола и кола, 10 брава свиња, 4 трмке, 1500
ока кукуруза, 600 ока пшенице, 2 бакрача, 3 мотике, 2 секире и 4 стога
сена. од непокретног имања поседовала је: воденицу са 3 камена, 15
плуга ораће земље, 15 коса ливаде, виноград млад од 8 мотика.

Црква је била дужна 966 гроша чаршијских, још од времена када је
поправљана. Поред тога манастиру су биле неопходне нове ћелије

8.  АС – КК – XI – 4, Набавка звона за манастире у заглавској капетанији.
9.  АС - ДС - IIБфIНо30/836, Списак Цркви находећи се у Исправничеству Гургусо-
вачком Окружија Бањског, и описаније сваке цркве понаособ у целом њеном Со-
стојанију, лист 193. число 1
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јер су постојеће готово све попадале. Комисија је приметила и да се
у селу Доњој Каменици налази се црква у сред села, од доброг мате-
ријала сазидана, која је порушена па се у њој не служи.

Манастир је поново пописан следеће 1837. године. У Гургусовачко-
књажевачком округу комисари су били прота Гургусовачки Петар
Живуловић, помоћник окружног начелства Јован Протић, члан ок-
ружног суда Радосав Тричковић и писар Манојло Огњановић. Коми-
сија га је нашла у тако бедном и оскудном стању да није држала за
вредно ни да га много описује.10

Међутим, по мишљењу Милићевића манастир је вредан пажње
јер је задужбина деспота Лазара, најмлађег сина деспота Ђурђа
Бранковића.11 Милићевић даје само фрагмент ктиторског натписа.12

По подацима комисије црква је дугачка (осим припрате) 36 стопа
а широка 19 стопа. Сва је малтерисана и доста јака. Храм је цркви Св.
Тројица а тада се и сабор купи. Нурију манастира Св. Тројице су чи-
нила села обе Каменице (Горња и Доња) са укупно 264 дома. Године
1864. било је готовине у овом манастиру 3912 гроша и 36 пара чар-
шијских.13

Споменути игуман Пантелеимон је године 1874 проширио цркву
са препратом и о томе ставио натпис изнад западних врата: “Pri
vladäníi Blagovärnago Gosudaræ i Knæza srpskoga Milana M.
Obrenovi}a IV i s blagosloveniem Ego Preosvæåenstva Episkopa
Negotinskago Gospodina Evgeniæ Nastoæniem `e Igumna
Panteleimona s bratiõ obnovisæ preprata siæ v den 17, mesec
oktombra v läto Ro`destva 1874-te god”.14

10.  М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, Гласник Српског ученог друштва књ. IV,
Београд, 1867, 24 – 25 (даље: М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији)
11.  М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, Гласник Српског ученог друштва књ. IV,
Београд, 1867, 24; Мачај, н. ч, 35, М. Ђ. Милићевић, С пута - осмо писмо, Вила бр. 10
(1866)
12.   М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, 25
13.  М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, 25 – 26
14.  II Манастири у Тимочкој епархији, 45
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До 1836 године не зна се ништа о калуђерима овога манастира. Те
године, по предлогу митрополита Петра, наредио је кнез Милош да
се попишу сви манастири и цркве у Србији. За овај попис биле су
састављене комисије за сваки округ. У гургусовачком (књажевачком)
округу комисију су сачињавали: Петар Живуловић, прота гургусо-
вачки; Јован Протић, помоћник окружног начелства; Радосав Трич-
ковић, члан окружног суда и писар Манојло Огњановић. Комисија је
нашла при прегледу манастир у “бедном и оскудном стању да није
држала за вредно много га ни описивати”. На основу пописа по сви-
ма окрузима Совет је 1837 године саставио Главни преглед свију у
Србији находећих се манастира, њиних парохија, под парохије спа-
дајућих села и у овима налазећих се числа кућа и живећих душа. По
овоме прегледу ман. Тројица имао је тада под собом 2 парохије, 2 се-
ла, 101 кућу и 728 душа.15

У ово доба био је калуђер у манастиру Пантелејмон Недељковић.
Према једном његовом запису у “Триоду” рођен је 23 априла 1819 год.
у селу Дугом Пољу, срез бањски, округ алексиначки. Пострижен је у
монашки чин 6 јануара 1836 године у ман. Св. Тројице, а рукополо-
жен за јеромонаха у Видину 18 јануара 1836 год. од архиепископа
Антима Видинског. Умро је 1889 год. после педесет и три године мо-
нашког живота у Св. Тројици. Сахрањен је с јужне стране манастир-
ске цркве. Све што је манастир стекао, сачувао је и подигао углавном
игуман Пантелејмон.16

Јеромонах Евгеније сабрат манастира Грнчарице постављен је 3/
15. августа 1879. године за сабрата манастира Св. Троица у округу
књажевачком.17 Јеромонах Евгеније је 22. новембра/4. децембра 1879.
године премештен по молби из манастира Св. Тројице у манастир
Липовац.18

15.  II Манастири у Тимочкој епархији, 45
16.  II Манастири у Тимочкој епархији, 45 – 46
17.  Хришћански весник бр. 3 од 1. фебруара 1880, 71
18.  Хришћански весник бр. 4 од 15. фебруара 1880, 96
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Бивши сабрат манастира Букова а касније и манастира Св. Троји-
це Ананије одлутао је крајем 1881. године “незнано куд” у Бугарску.19

После Пантелејмона, само неколико месеци, био је старешина је-
ромонах Никодим. Иза њега је дошао синђел Дионисије, потоњи
митрополит рашко призренски, па архим. Јанићије. Врло кратко
време управљао је јером. Авакум, па онда јером. Симеон Тополац-
Ђорђевић, који се нарочито одликовао на унапређењу ман. еконо-
мије. Године 1896 дошао је за старешину јером. Василијан Јеврић ро-
дом из Нештина у Срему, који је, као један од бољих старешина и
као синђел, заклан од Бугара 1915 године. За време бугарске окупа-
ције, 1915-1918, управљао је манастиром бугарски свештеник Теодор
Дмитров, који је напросто опљачкао манастир. После уједињења ма-
настиром су управљали тутори из Д. Каменице, до 1919, потом парох
доњо каменички Милан Р. Степановић 1919-1923, па три месеца је-
рођакон Амвросије, онда епископски екзарх синђел Никанор, старе-
шина ман. Суводола. У децембру 1923 год. дошао је јером. Венијамин
па 1930 поново јером. Амвросије, који и данас управља манастиром.
Сем њега налази се сада у манастиру и сабрат јером. Константин, ру-
коположен 1926 год.20

Око цркве налази се лепо имање са њивама и шумом. Зна се, да је
год. 1864 манастир имао готовине 3912 гроша 36 пара, и по тој гото-
вини био најсиромашнији нанастир у Тимочкој епархији. Богољуб
Јовановић је забележио, да је манастир имао 1874 и 1882 непокретног
имања: њива дана орања 110-24, ливада 30-31, воћњака дана 1,6-13,
винограда мотика 75-50, забрана дана 300-125, воденицу 1-1. Ф. Каниц
је опет забележио да манастир има 12 хектара њива и ливада, 4 хект-
ра винограда и воћњака, и 14 хектара шуме.21

19.  Хришћански весник бр. 1 (јануар) 1882, 63
20.  II Манастири у Тимочкој епархији, 46
21.  II Манастири у Тимочкој епархији, 46
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Манастир Св. Арханђео код Пирковца

Црква некадашњег манастира Светог Арханђела лежи североза-
падно од Сврљига, између села Пирковца и Попшице, поред Раши-
начког потока, притоке Топонице.

Манастир, готово сигурно потиче из средњег века. Наиме, већ у
првом пописном дефтеру из 1455. године, у саставу тимара сврљиш-
ког кадије (чије се име не наводи) налази се поред села Рашанице,22

Хрсовца23 и Брекунова24 и мезра Архангел, за коју је назначено да је
пуста.25 Мезра Архангел, је вероватно манастир Светог Архангела
који је у међувремену опустео као и његово имање.26 Да је реч управо
о манастиру Светог Архангела потврђује нам Опширни попис ви-
динског санxака из око 1478. године у коме се у саставу тимара
сврљишког кадије након уписа села Рашанице помиње манастир
Свети Архангел. Напоменимо да су и ове године у састав споменутог
тимара улазила и села Хрсовци и Брекуново.27 Иначе, сам манастир
је тада, око 1478. године, поседовао једну кућу, која је тимарнику до-
носила око 1015 акчи прихода годишње као и пашњаке у личном ко-

22.  Село Рашаница данас не постоји, али зато постоји локалитет Рашинац који се
налази између села Пирковца и манастира Светог Арханђела. Душанка Бојанић,
“Фрагменти опширног пописа видинског санxака из 1478/81. године”, у: Miscellanea
2, Београд, 1973, 139-140, нап. 60
23.  Данас Рсовци у Сврљигу. Душанка Бојанић, “Фрагменти опширног пописа ви-
динског санxака из 1478/81. године”, у: Miscellanea 2, Београд, 1973, 137-138, нап. 56 
24.  Данас не постоји и није познато где се тачно налазило. Можда је реч о селу Пре-
конози. Душанка Бојанић, “Фрагменти опширног пописа видинског санxака из
1478/81. године”, у: Miscellanea 2, Београд, 1973, 138-139, нап. 58
25.  Д. Боянич-Лукач, Видин и Видинскиæт санджак прес 15-16. век, Софиæ, 1975, 78,
тимар 116.
26.  Бранка Кнежевић, Манастири у источној Србији по турским пописима из XV и
XVI века, Зборник за ликовне уметности 21, Нови Сад, 1985, 317
27.  Душанка Бојанић, “Фрагменти опширног пописа видинског санxака из 1478/81.
године”, у: Miscellanea 2, Београд, 1973, 137-140, 
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ришћењу, од којих је приход износио 134 акче.28 Манастир је свакако
обновљен између 1455. и 1478. године када је први пут обухваћен по-
писом, што проистиче из изричите назнаке да је “изван пређашњег
дефтера”.29

Манастир се у османским дефтерима поново јавља у попису 1560.
године када је улазио у састав тимара сврљишког спахије Мехмеда,
Мустафиног сина, заједно са селом Галибабинче и мезром Мечи дол
у Сврљигу.30

О животу у манастиру у међувремену говоре два ктиторска записа
о зидању и живописању која су некада постојала у храму. Ове записе
је тамошњи учитељ снимио пре него што су прекречена и послао их
1860. године Српском ученом друштву. Ове преписе натписа је обја-
вио Љуба Стојановић31 али је нагласио да услед местимичних праз
нина у снимку није могао добро да их прочита. Место на којем је
стајала година било је оштећено па је он на основу круга сунца, круга
месеца и индикта дошао до закључка да је посреди 1518. године. Из
првог натписа сазнајемо да је храм светих архистратига Михаила и
Гаврила и других бестелесних сила сазидан при игуману Марку и
пописан при игуману Јовану, трудом Станимира Чочића, сина Јова-
на и ћерке..., затим Ђуре од Рудника и Радослава Радивојевића. Из
текста следеће натписа произилази да је кубе исликано трудом през-
витера Јована и његовог брата М.... Текст се завршава датумом поме-
нуте радње.32

28.  Исто, 140
29.  Душанка Бојанић, “Фрагменти опширног пописа видинског санxака из 1478/81.
године”, у: Miscellanea 2, Београд, 1973, 140; Бранка Кнежевић, Манастири у источној
Србији по турским пописима из XV и XVI века, Зборник за ликовне уметности 21,
Нови Сад, 1985, 317
30.  . Боæнич-Лукач, Видин и Видинскиæт санджак прес 15-16. век, Софиæ, 1975, 135,
тимар 173.
31.  Љуба Стојановић, Стари српски записи и натписи , књига I, Београд, 1902. г, бр.
433 и 434.
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Интересантно је да су пописивачи који су пописивали цркве и ма-
настире по Србији у јесен 1836. године прочитали натпис по коме је
1567. године рађено на манастиру само што члановима комисије
није било јасно да ли је манастир тада грађен или је био само об-
новљен.33 Наравно није јасно да ли су пописивачи видели неки трећи
натпис или су другачије прочитали годину обнове цркве.

Иако не располажемо подацима о манастиру из XVII века његово
постојање потврђује знак за манастир, на аустријској карти из 1689.
године, јужно од Пирковца, на месту које одговара његовом географ-
ском положају.34

Његовој Свјетлости

Милостивјешему Господару Књазу Србскому

Милошу Теодоровићу Обреновићу35

Военог Команданта Дунавско Тимочког Полковника Стефана
Стојановића всеподањејши рапорт

32.  Љуба Стојановић, Стари српски записи и натписи , књига I, Београд, 1902. г, бр.
433 и 434; Бранка Кнежевић, Манастири у источној Србији по турским пописима из
XV и XVI века, Зборник за ликовне уметности 21, Нови Сад, 1985, 318
33.  АС - ДС - IIБфIНо30/836, Списак Цркви находећи се у Исправничеству Гургусо-
вачком Окружија Бањског, и описаније сваке цркве понаособ у целом њеном Со-
стојанију, лист 195. число 6
34.  Карта је први пут објављена код нас у раду Р. Веселиновић, Ко су “Албанци” и
“Клименти” у аустријским изворима с краја XVII века, Зборник Матице српске за
друштвене науке св. 25 (за 1960. годину), Нови Сад, 1960, 93-124. Манастир је на карт
која носи налсов Übersicht des Kriegsschauplatzes in Alt-Serbien und Albanien 1689. Раз-
мера је 1:864.000. Детаљније о овој карти детаљније видети у споменутом раду Р. Ве-
селиновића и раду Бранка Кнежевић, Манастири у источној Србији по турским по-
писима из XV и XVI века, Зборник за ликовне уметности 21, Нови Сад, 1985, 319 нап.
83
35.  Архив Србије, КК – X – 901А, Петнаесто дневни извештај полковника Стефана
Стојановића Военог команданта Дунавско тимочког од 27. децембра 1837.
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Представљајући покорњајше Вашој Свјетлости до знања и јављам,
да у Военој Команди Дунавско Тимочкој за прошли 15 дана осим
што је неки Калуђер из Светог Архангела Монастира, Среза Сврљич-
ког, Окружја Гургусовачког, по имену Самоил Павловић, 3. Декемв-
рија т. г. оставивши Монастир, у Турску побегао (Монастирско ниш-
та није однео) други никакви важни случај није се догодио, и ово је
дана у околним крајевима овуда велики снег пао.

А што се погранични караула тиче свуда хвала бигу здраво и мир-
но, о чему и непропуштам приликом овом покорњејшие Вашу
Свјетлост у вједомити.

Но 2322
27 Декемвr: 837 год
у Неготину
Полковник 
Стефан Стојановић

Пописивачи су 1836. године нашли да се манастир Св. Архангел,
чији је храм Сабор св. архангела Гаврила налази у планини, у једном
потоку између брда, на једној малој равници око пола сата хода од
села Пирковца и Пошице. Манастир је у то време имао малу и тесну
порту. Комисији није било познато када је и ко саградио манастир
али је нашла натпис по коме је 1567. године рађено на манастиру са-
мо што члановима комисије није било јасно да ли је манастир тада
грађен или је био само обновљен.36

Манастир је био сазидам од доброг материјала али је те 1836. годи-
не захтевао велику “репарацију” како на цркви тако и на ћелијама јер
су се ћелије биле готово срушиле.37

36.  С - ДС - IIБфIНо30/836, Списак Цркви находећи се у Исправничеству Гургусовач-
ком Окружија Бањског, и описаније сваке цркве понаособ у целом њеном Состоја-
нију, лист 195. число 6
37.  Исто
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У то време, 1836. године манастир је од црквених утвара имао је-
дан путир са кашиком, једно звонце, три чирака на престолу, два
сребрна и 6 калајна кандила, 15 калајна кандила “батал”, 6 икона и
ново распеће, једну нову и 3 старе кадионице, 8 велика чирака и је-
дан појелеј. Од црквених одејанија манастир је имао две одежде, је-
дан епитрахиљ, две наруквице, један појас, 3 сребрне павте, један
стихар, два дарка, један дискос, једну звездицу и један антиминс.
Књига је било релативно мало, свега једно Еванђелије, један Апос-
тол, један Служевник, један појас (?), један Пентикостар, два Октои-
ха, један Псалтир, један ̂ асослов, један Полустав и један Требник ма-
ли.38

Интересантно је да манастир није имао звона. Није имао ни новца
у готовом а на облигацијама је имао 254 гроша.39

Са друге стране манастир је располагао релативно великом пок-
ретном и непокретном имовином. Од покретне имовине манастир је
имао: 3 вола и кола, 2 коња, 3 краве, 2 телета, 6 оваца и коза, 30 јагања-
ца, 3 бакрача, 3 тенxере са заклопцима, 3 тепсије, један легењ, један
ибрик, 6 саана, један сач, 3 мотике, један трнокоп, једне вериге, две
секире, 2 косе, једну галву (?), 2 каце 8 ком. буради “ситни купли”, 4
туршијаре, 2 косира, 3 сврдла, једну тестеру, једну носицу (?), један
кесер, један ватраљ и 2 стога сена. Од непокретног имања манастир
је имао једну ливаду од 5 коса, један шљивар око манастира “до 200
дрвета”, 2 винограда (укупно до 12 мотика), једну воденицу с једним
каменом на једној малој реци и од које манастир није имао готово
никакав приход јер се у овој воденици скоро искључиво млело само
за потребе манастира.40

На крају, комисија је навела да је манастир здужен меницом са 421
грошом чаршијским.41

38.  Исто
39.  Исто
40.  Исто
41.  Исто
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У манастиру је те 1836. године пребивао само један јеромонах -
Силвекој Јовановић, кога је још 27. маја/7. јуна 1789. године рукопо-
ложио у Скопљу митрополит Захарија.42

У то време при манастиру су постојале четири парохије: белопо-
точка, грбавачка, давидовачка и пирковачка.

На белопоточкој парохији је 1836. године био јереј Милојко Стој-
ковић који је и живео у Белом Потоку. Њега је 17/29. јануара 1826. го-
дине рукоположио епископ Антин у Видину. У то време јереј Милој-
ко је имао и синђелију на парохију.43

На давидовачкој парохији је био јереј Величко Јанкуловић, који је
живео у Давидовцу и кога је још 1/12. јануара 1800. године рукополо-
жио епископ Јеремија у Видину. Величко је имао синђелију на паро-
хију.44

На пирковачкој парохији је био јереј Живко Недељковић, који је
живео у Пирковцу и кога је 18/30. маја 1828. године рукоположио
епископ Герман у Видину. Живко је имао синђелију на парохију.45

На Грабавачкој парохији је био јереј Петар Николић, који је живео
у Грбавчи и кога је 16/28. маја 1828. године рукоположио епископ
Герман у Видину. Петар је имао синђелију на парохију.46

Манастир је 1836. године припадао окружју Гургусовачком. 

Да добијемо најранији комплетан пресек стања у цркви у Књаже-
вини Србији, а то је 1836/37. година битна су три дужа документа:
Списак свих у Србији наодећи се монастира, са назначнијем села,
који кому манастиру као парохија принадлеже, колико кућа у ком
селу, и колико душа имаде, к’ тому који су манастири без парохије и
који су у мирске цркве преобраћени,47 Списак свештенства мо-

42.  АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак свештенства монашког и мирског ре-
да у целој Србији године 1836. те, IV Епархија Тимочка, лист. 59, число 5
43.  Исто, лист. 78, число 47
44.   Исто, лист 78, число 48
45.  Исто, лист 78, число 49
46.  Исто, лист 78, число 50
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нашког и мирског реда у целој Србији године 1836. те48 и Списак цр-
кви находећи се у окружју и описаније сваке цркве понаособ и ње-
ном состојанију49 где су дате све цркве које су постојале у Књажевини
1836. године, као и њихов опис.

Интересантне податке о манастиру можемо добити из документа
“Списак свих у Србији наодећи се монастира, са назначнијем села,
који кому манастиру као парохија принадлеже, колико кућа у ком
селу, и колико душа имаде, к’ тому који су манастири без парохије и
који су у мирске цркве преобраћени”50 који је написан 31. марта/12.
априла 1837. године у Крагујевцу.

“Списак свих у Србији наодећи се монастира, ...” је настао пос-
ледњи и састављен је на основу података добијених из претходна два
документа. Видећемо другом приликом када будемо објавили “Спи-
сак цркви находећи се у окружју и описаније сваке цркве понаособ и
њеном состојанију” колико је постојало нејасноће, чак и у званич-
ним црквеним круговима, које су цркве манастирске а које мирске.
Наиме поред манастира који су имали манастирско братство, затим
манастирских метоха, било је и манастира којима су управљали
мирски свештеници, затим манастира који су званично па и незва-
нично претворени у мирске цркве (а које је народ још увек сматрао
манастирима) као и цркава које је народ називао манастирима а које
су већ одавно опслуживали мирски свештеници. Све то је изазивало
доста нејасноћа у правном третирању тих храмова па је зато и настао
“Списак свих у Србији наодећи се монастира, ...” који прецизно на-
браја манастире у Књажевини Србији са њиховим тренутним стату-
сом (манастири са парохијама, манастири без парохија и манастири
преобраћени у мирске цркве). Ово ће нам знатно олакшати кометан-
рисање осталих докумената које намеравамо да објавимо.

47.  Архив Србије – Државни Совјет - РНо 196/837
48.  Архив Србије – Државни Совјет - РНо 196/837
49.  Архив Србије – Државни Совјет - II Бф1Но30/836
50.  Архив Србије – Државни Совјет - РНо 196/837
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Сумарни извод из овог списка који је нешто касније урађен и који
се налази такође у Архиву Србије објавио је Тихомир Ђорђевић у
својој књизи Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе
кнеза Милоша (1815-1839), Насеља и порекло становништва, књ. 22,
СЕЗ, књ. XXXVII, Београд – Земун, 1926, с. 580 (табела). Међутим овај
објављени сумарни извод може да наведе на сасвим погрешну слику
и то управо у случају манастира Свети Архангели. Узмимо само је-
дан пример. У “Списку свих у Србији наодећи се монастира, ...” спо-
миње се манастир Св. Архангела између села Пирковца и Пошице
недалеко од Сврљига који је касније (пре 1853. године) постао мирска
црква. О овом манастиру је писала Бранка Кнежевић у раду “Манас-
тири у источној Србији по турским пописима из XV и XVI века”
Зборник за ликовне уметности 21, Нови Сад, 1985. г, с. 317-320. Она ту
користећи управо сумарни списак који је објави Т. Ђорђевић наводи
како је Св. Архангео, између 43 манастира колико је 1837. године би-
ло у Србији, по броју парохија и броју душа долазио на прво место,
по броју села долазио одмах после Студенице а по броју кућа је био
на четвртом месту. На основу свега тога Б. Кнежевић тврди како је
овај манастир имао велики значај.51 Међутим, да је користила ориги-
нални списак који сада објављујемо видела би да то није баш тако. У
ствари од 26 села, 527 домова и 4610 душа под манастир је било само
9 села, 127 домова и 957 душа је било под самим манастиром а све ос-
тало су опслуживала три мирска свештеника као своје парохије пре-
мда је и њима манастир био парохијска црква. А да је користила и
преостале документе добила би још другачију слику од оне које је
могла добити на основу списка који је објавио Т. Ђорђевић.

По “Списку свих у Србији наодећи се монастира, са назначнијем
села, који кому манастиру као парохија принадлеже, колико кућа у
ком селу, и колико душа имаде, к’ тому који су манастири без паро-
хије и који су у мирске цркве преобраћени” урађеном 31. марта/12.

51.  Бранка Кнежевић, Манастири у источној Србији по турским пописима из XV и
XVI века, Зборник за ликовне уметности 21, Нови Сад, 1985, 319. нап. 84
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априла 1837. године у Крагујевцу52 манастир је имао парохију кјоу су
чинила 26 села. Протопресвитер Милојко Стојковић је држао 8 села и
то: Плужина (44 кућа, 387 душа), Мишевци (43 куће, 436 душа), Ва-
рош (20 кућа, 170 душа), Брестовац (3 куће, 26 душа), Топла (12 кућа,
114 душа), Бели поток (36 кућа, 395 душа), Бежиновци (5 кућа, 49 ду-
ша) и Мечидол (4 куће, 29 душа) тј укупно 164 кућа и 1606 душа. Јереј
Петар Николић је држао 4 села: Грбавче (51 кућа, 384 душа), Лалинци
(54 кућа, 462 душа), Драинци (25 кућа, 248 душа) и Миљковци (12
кућа, 107 душа) или укупно 142 кућа и 1201 душа. Јереј Величко Јан-
ковић је држао 5 села и то Голибабинци (37 кућа, 364 душа), Давидов-
ци (23 кућа, 211 душа), Радмирово (13 кућа, 94 душа), Шлива (9 кућа,
85 душа), Копај кошара (12 кућа, 92 душе) тј укупно 94 кућа и 846 ду-
ша. Под сам манастир је потпадало 9 села: Попшица (24 кућа, 188 ду-
ша), Пирковци (6 кућа, 38 душа), Гоимановци (9 кућа, 64 душа), Лабу-
ково (13 кућа, 95 душа), Раденковци (19 кућа, 158 душа), Новосел (7
кућа, 133 душа), Језеро (19 кућа, 133 душа), Преконози (13 кућа, 89 ду-
ша) и Рсовци (17 кућа, 128 душа) тј укупно 127 кућа и 957 душа.53 Ма-
настирски храм је био парохијска црква за укупно 527 кућа и 4610 ду-
ша.

Манастир је касније престао са радом и црква је (пре 1853. године)
претворена у мирску али за сада је тешко рећи када је то урађено.

Феликс Каниц се приликом боравка у књажевачком и сврљишком
крају 1864. године задржао на разгледању и опису цркве бившег ма-
настира Светог Арханђела. Он је том приликом забележио предање
да су манастир подигла браћа Радивојевић из рударске вароши Руд-

52.  Архив Србије – Државни Совјет - РНо 196/837, “Списак свих у Србији наодећи се
монастира, са назначнијем села, који кому манастиру као парохија принадлеже, ко-
лико кућа у ком селу, и колико душа имаде, к’ тому који су манастири без парохије
и који су у мирске цркве преобраћени” урађен 31. марта 1837. године у Крагујевцу
53.  Архив Србије – Државни Совјет - РНо 196/837, “Списак свих у Србији наодећи се
монастира, са назначнијем села, који кому манастиру као парохија принадлеже, ко-
лико кућа у ком селу, и колико душа имаде, к’ тому који су манастири без парохије
и који су у мирске цркве преобраћени” лист 101.
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ника. Из натписа на северној страни цркве сазнао је о преправци коју
је на овој малој грађевини централног типа извео грађевински орган
округа 1863. године. Том приликом је окружни инжињер избио зид
нартекса, срушио зидану олтарску преграду, премазао старе профи-
ле и урезао широке квадратне прозоре у византијску грађевину са
полукружним отворима. Кубично постоље, на коме почива осмос-
трани тамбур кубета, ослања се на подупираче у наосу који има
квадратну основу са полукружним бочним апсидама. Ова над-
градња засеца сводове апсида. Између главног брода и олтарске ап-
сиде налазила се камена преграда која је (по Каницовој обавештенос-
ти) била једина те врсте у Србији. Још су видљиви остаци стубова
који су одвајали царске двери од бочних улаза а препознају се и но-
сачи лукова који су их повезивали. Зидану преграду заменио је бога-
то исликан и позлаћен дрвени иконостас. Од преправке су била сачу-
вана два богато профилисана и украшена свећњака висока 1,37 м
чији се стуб складно развија из осмостраног подножја. Своје изла-
гање Каниц је допунио цртежом основе и спољним изгледом цркве
Св. Арханђела.54 У то време, 1864. године, црква је имала две парохије
са тринаест места.

О Светом Арханђелу, као бившем манастиру преобраћеном у
мирску цркву говори 1866. године С. Мачај.55 Црква св. Ранђелска је
претворена из манастира у мирску цркву. За њу се проповедало да су
је нека браћа Радивојевићи из Рудника зидали. Мочај је у кубету цр-

54.  Ф. Kanitz, Reise in Süd-Serbien und Nord -Bulgarien, ausgeфührt im Jahre 1864, Wien,
1868, 26-28, Taф. III, Фig. 1, Фig. 2. О Св. Арханђелима је писао и у другим делима:
Serbien, Historisch-etnograhische Reisestudien aus den Jahren 1859-1868, Leipzig, 1868, с.
305, 307 и 309-311 као и у преведоној књизи Ф. Каниц, Србија, земља и становништво
од римског доба до краја XIX века, II, с. 365, 368-369, рег. 657. Цртежи цркве се налазе
само у прво поменутој књизи. По њима је арх. Војислав Матић израдио цртеже за
рад Бранка Кнежевић, Манастири у источној Србији по турским пописима из XV и
XVI века, Зборник за ликовне уметности 21, Нови Сад, 1985, 318
55.  С. Мачај, Грађа за топографију округа књажевачког са картом, Гласник СУД, књ.
II, свеска XIX (старог реда), Београд, 1866, 317
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кве нашао натпис који гласи56: Сеј божествени храм и собор архи-
стратига Гаврила и Михајла подиже сја иждивенијем и трудом браће
Радована и Радосава Радивојевића од Рудника града, год ...

Каниц је ову цркву посетио 1864. године, у време кад је већ била
обновљена и изразио жаљење што се са њом с обзиром на њену ста-
рину није пажљивије поступало.57

О цркви Св. Арханђела или Рашанској цркви М. Ђ. Милићевић
пише како је преправком из 1865. године (?) изгубила првобитни об-
лик а нестали су и записи о ктиторима и времену њеног настанка,
које се по предању везује за браћу Вују и Грују из Рудника.58

Током рата 1876. године страдао је манастир, заједно са оближњим
селима.59

Архитектонско решење Цркве је у основи тролист са источном ол-
тарском апсидом и двема ужим бочним апсидама. Простор Цркве
чине пет правоугаоних травеја, од којих три источна травеја припа-
дају првобитној старој Цркви. Изнад њих се подиже осмострана ку-
пола. Из времена настанка Цркве вероватно потичу и два профили-
сана и украшена свећњака висине 1,37 m испред иконостаса.
Иконостас је из 1896. године, а рад је уметника Лазара Крџалића
(рођен у Београду 1853 – 1926), који је иконопис учио у Московско –
сергијевској лаври од 1879 до 1884. године. Садашњи живопис на зи-
довима рађен је у секо техници и потиче из 1941. године. Испод њега
назиру се старије фреске. Манастир је дуго био мирска црква, а поно-
во је оживео 2002. године. У новије време поново је обновљен.

56.  С. Мачај, Грађа за топографију Округа књажевачког са картом, Гласник СУД св.
XIX, Београд 1866, 317
57.  С. Мачај, Грађа за топографију Округа књажевачког са картом, Гласник СУД св.
XIX, Београд 1866, 317
58.  М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд, 1876, 836-837
59.  Јован Мишковић, Књажевачки округ (са картом), Гласник СУД, књ. XLIX,
Београд, 1881, 89
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MONASTERY OF GURGUSOVAC DISTRICT IN THE FIRST HALF OF XIX CENTURY

Monastery of the Holy Trinity is located on the slopes of Old Planina Moun-
tain, 15 kilometers southeast from Knjazevac, on the right bank Trgoviski Timok.
In the past, burned and destroyed, leaving no important documents about its or-
igin. The only sign that says on the donor renovated in 1848 the first known abbot
of Holy Trinity, monk Panteleimon (Nedeljkovic). Judging by the inscription in
the nave of the temple, it is assumed that the temple was built by despot Lazar
1457. Some historians believe that this despot Lazar, the son of Djurdj Brankovic,
while after Vassili Markovic "for no apparent reason, the founder identified with
his son of Djurdj Brankovic."

Тhе Holy Archangel Gabriel near village Pirkovac. It is assumed that was built
in the fifteenth century. First appeared in documents in the Ottoman census from
1455 as a bleak but in the census from 1477 as restored. It is dedicated to the Holy
Archangel Gabriel. As well as the restoration mentioned 1518, 1857, 1863, 1890
and 1896 years. There are no records of its origin.

Манастирска црква Св. Тројице у Горњој Каменици (фото: Ж. Андрејић)



Богородичина црква у Доњој Каменици (фото: Ж. 
Андрејић)


