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ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ГУРГУСОВАЧКЕ 
ЦРКВЕ У XIX ВЕКУ

НЕБОЈША Д. ЂОКИЋ1

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР

БЕОГРАД

АПСТРАКТ: У раду је дата кратка историја књажевачке цркве
у XIX веку. Посебна пажња је посвећена изградњи саме цркве
као и њеном освећењу. Скренута је пажња и на податак да су
у Гургусовцу крајем XVIII и почетком XIX века постојале две
џамије од којих једна са значајним вакуфом који наследила
црква захваљујуће чему је била једна од најбогатијих цркава у
Србији у XIX веку.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Гургусовац, Тимок, црква Св. Ђорђа у Књажев-
цу, Књажевац, књаз Милош

1.  ndjokic05@gmail.com
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У јавности кружи доста података о зидању цркве Св. Ђорђа
у Књажевцу. Нарочито тих података, премда сажетих, има и
на интернету. Запазили смо да се ти подаци користе чак и при
изради мастер радова на факултетима. На жаолост, подаци
који круже на интернету и разним пригодним публикацијама
нису баш најтачнији. Зато ћемо се овог пута позабавити не-
ким моментима из историје књажевачке цркве и то оним из
XIX века.

Кренућемо од почетка то јест од момента када је црква саг-
рађена и када је освештана. Да би одговорили на то питање
морамо најпре да утврдимо да ли је у Гургусовцу пре ове цркве
постојала друга – старија црква. Захваљујући извештајима
аустријских обавештајаца са краја XVIII века могуће је на то
питање дати тачан одговор.

Гургусовац крајем XVIII века

Успеси Руса у рату са Османлијама 1768. године поново су
обратили пажњу Аустрији на Блакан, а после Кучук – Кај-
наџирског мира, којим је завршен Руско – турски рат 1774. го-
дине почело се у Европи озбиљно размишљати о томе да се
Османско царство неће још дуго одржати у Европи. Поводом
тога је уговорен савез између Аустрије и Русије и склопљен
план о освајању и деоби европске Турске. Да би се обавестила
о земљама које су – према том плану – имале њој да припадну
Аустрија је 1783. и 1784. године слала јужно од Саве и Дунава
своје прерушене официре. Аустријски обавештајци су почев
од првих месеца 1783. године интензивно да путују Србијом
па и долином Тимока. Најпре су то били повереници а затим
и обучени агенти. Један од агената, Росић, прошао је тимоч-
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ком долином долазећи из Видина од Вратарнице преко Гургу-
совца и отишао у Ниш (1783. године) а други Покорни је про-
путовао Тимочку крајину унакрст, и то у почетку са Митесе-
рома а затим сам (1784. године).

На основу извештаја повереника главни аустријски обаве-
штајац у Панчеву – Турати записао је, у лето 1783. године, сле-
деће2: „Gourgossewatz. Die türkischen Häuser, welche gegen 100
sein durften, sind zwischen der grossen und kleinen Timok; vom
ersten Han etwan 100 Schritte zwischen denen Häusern kommt man
an die 250 (Schritte ?) lange Brücken über die kleine Timok, von
welcher auf einer Höhe links vom Weeg eine kleine mit Palisaden
umbegene Palanka ist. Es wohnet ein Türk darin und hat 3 alte
Canonen. Über der Brücken über die kleine Timok stehen noch
einige Coffèhäuser und einige Moschée(n), alsdann die christlichen
Häuser theils beisammen, theils zerstreut, und dürften ihrer über
100 sein.“ 

Аустријски агент Росић, почетком лета 1783. године, о Гур-
гусовцу пише3: „Село Гургусовац, удаљено је 800 до 850 корака
од Великог Тимока; испред села пролази један други десно
који води у Софију. Гургусовац је од Јени Хана4 удаљен два ча-
са, има на Малом Тимоку, који протиче кроз село и преко кога
је саграђен мост. Главна улица прилично је широка. Тамошњи
становници стоје под управом једног сердара. Његов стан је на
подножју планине, лево од пута који води ка мосту на Малом
Тимоку и ограђен је палисадом. Између палисада вирио је је-

2.  Д. Пантелић, Ухођење Србије пред Кочину крајину, Глас СКА CLIII,
Београд 1933, 127 нап. 53.
3.  Исто, 137.
4.  Данас Краљево село код Алексинца.
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дан мали топ, а према исказу становника има их још шест у
овој згради.“

О Гургусовцу, следеће 1784. године, Покорни пише5: „Варо-
шица Гургусовац има 120 хришћанских и 46 турских кућа, са
две џамије (једна је зидана, а другс, као и све остале зграде од
дрвета), две кафане и два хана. На Малом Тимоку, у самој варо-
шици, налази се један мост од дрвета, а други је на Великом
Тимоку, четврт часа изван варошице, на три непокретна пон-
тона. На узвишици лево од пута, налази се једно насеље, ог-
рађено палисадама, у коме станује већина Турака. Посада
броји 100 Турака.“

Премда се ова три извештаја разликују у детаљима, јасно је
да Гургусовац 1783/4. године није имао цркву али је зато имао
две џамије и то једну зидану и једну од дрвета.

Зидање цркве у Гургусовцу

Срби су Гургусовац, у Првом српском устанку, ослободили
1807. године након боја на Малајници када су Турци напусти-
ли зајечар и Гургусовац. По поразу на Каменици 1809. године
Турци су поново освојили Гургусовац и задржали га до јесени
1810. године када су га ослободили Руси под грофом Орурком.
Турска власт је обновљена након слома устанка 1813. године и
опстаће до 1833. године.

Нема података да су Срби током своје власти, за време ус-
танка, саградили било какву цркву у Гургусовцу премда није
искључено да су неку од празних кућа (након одласка мусли-

5.   П. Ј. Митесер, Опис средње Србије, Споменик LXXXII, Београд 1936.
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мана) прилагодили за вршење верске службе. Тек након осло-
бођења саградиће се нова црква у Гургусовцу.

Одмах пошто је, у пролеће 1833. године, у овом делу Србије
успостављена српска власт књаз Милош је послао архиманд-
рита Доситеја Новаковића у бањски, сврљишки, гургусовачки,
црноречки, крајински и кључки крај да прегледа цркве и ма-
настире у тим крајевима. По његовом повратку и повратку
митрополита из Цариграда било је предвиђено да Доситеј бу-
де рукоположен за епископа тимочког.6

Са изградњом гургусовачке цркве посвећеној Светом Ђорђу
почело се крајем 1833. године. Епископ тимочки Доситеј Нова-
ковић је у јесен 1834. године, током једне визитације редом
обишао градилишта цркава у Зајечару, Гургусовцу и Бањи.
Код цркве у Зајечару су грађевински радови били довршени,
код грургусовачке цркве су били при крају док су радови на
цркви у Бањи тек били почети.7 Црква у Гургусовцу је заврше-
на 1835. године.8

По неким подацима за њено зидање је коришћен и камен са
старе црквине која се налазила испод града Кожеља.9

У пролеће 1837. године одлучено је да се на ктиторској плочи
гургусовачке цркве уреже и име Доситеја Новаковића, еписко-
па тимочког, поред имена митрополита Петра Јовановића.10

Црква је освећена на Ђурђевдан 23. априла 1838. године.11

6.  АС – КК – XXV – 66, Кнез шаље архимандрита Доситеја у обилазак бањс-
ко, сврљишког, гургусовачког, црноречког, крајинског и кључког краја.
7.  АС – КК – XXI – 1659, Градња цркве у Зајечару; АС – КК – XXI – 1674, Епис-
коп тимочки Доситеј Новаковић отпутовао у Зајечар, Гургусовац и Бању.
8.  АС – КК – XIX – 219, Градња цркве у Гургусовцу
9.  М. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876, 834
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О зидању цркве сведочи натпис постављен изнад источних
врата:
Godine 1835 sazida se crkva ova Gúrgúsova~ka hrama Svátago

Georgíá blagodätelstvomþ blagovärnogþ Knáza Serbskog Milo{a
Teodorovi}a - Obrenovi}a, pri pravoslavnomú Mitropolitú
Serbskomú Petrú i Episkopú Timo~komú Dosídeõ, na slavú Bo`íõ i
za spomenþ posä}eníá, koimþ Knázþ Milo{ mästo ovo i ove
predäli: Krú{evacþ, Para}inþ, Ra`anþ, Aleksinacþ, Svrlýk –
Baná, Baná, Gúrgúsovacþ, Crna Räka, Kraina, Klõ~þ, Àdarþ i
Radävina, milostíõ Bo`íomþ Serb i na novo prisoedinäni.

Књаз Милош је био главни ктитор гургусовачке цркве о че-
му сведоче натпис на цркви али и списак цркава у Дунавско –
тимочко војној комнади саграђених трошком књаза Милоша. 

Његовој Свјетлости
Милостивјешему Господару и Књазу Србскому
Милошу Теодоровићу Обреновићу12

Военог Команданта Дунавско – Тимочког Полковника Сте-
фана Стојановића рапорт

По височајшему Ваше Свјетлости под 19. јануарија т. м. Но.
175 предписанију, дао сам, све у военој команди Дунавско –
Тимочкој налазеће се цркве, које су о трошку Ваше Свјетлости
созидане, и која се тек зидати започела, пописати; и од кои на
височаише Ваше Захтевање, прикључене овде у Списак, по-
корњејше Вашој Свјетлости подносим.

10.  АС – КК – XXXV – 324, На плочи гургусовачке цркве ће се урезати име и
Доситеја Новаковића, пископа тимочког, поред имена митрополитовог.
11.  АС – КК – XXXV – 310, Освећење цркве гургусовачке 
12.  Архив Србије, КК – X – 452, Списак цркава у Дунавско – тимочкој коман-
ди сазиданих о трошку књажевом
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Но. 71
21. јануарија 1837.
У Крагујевцу Полковник
Стефан Стојановић

Списак
Налазећи се у военој команди Дунавско – Тимочкој цркви.

кое су о трошку Његове Свјетлости созидане

Число цркви
Мјесто гдје је созидана
Храм Цркве
Које је године созидана
Ели Мирска црква, или Монастир
Примечаније
1.
у Мијаиловцу
Аранђеловдан
8. Ноемвра
1834
све Мирске

2.
у Заечару
Мала Госпоина 8. Септемвра
1834

3.
у Гургусовцу
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Ђурђев дан 23. Априлија
1835

4.
у Бањи
Преображење
6. Августа
1836

5.
у Алексинцу
“
1836

започета зидати се

21. јануарија 1837.
у Крагујевцу
Но. 71 Полковник
Стефан Стојановић

Из пописа из 1836, о цркви у Гургусовцу сазнајемо следеће13:
Гургосовачка црква посвећена светом великомученику Геор-

гију (слави се 23. априла). Црква је лежала усред вароши поред

13.  АС-ДС-IIБфIНо30/836, Списак Цркви находећи се у Исправничеству Гур-
гусовачком Окружија Бањског, и описаније сваке цркве понаособ у целом
њеном Состојанију, лист 195, число 5.
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пута с једном доста пространом портом. Црква је саграђена
1835.године. Била је саграђена од доброг материјала али још
увек није била довршена.

Од утвари црквених је поседовала: путир с кашиком, звон-
це, 3 чирака за престо, 4 иконе велике, 14 малих икона, кадио-
ницу, 4 кандила калајна, 2 кандила сребрна, кандило од тенећ-
ке, чирак велики гвоздени, икону на проскомидији, 3 чирака за
ђаке, полијелеј.

Од одејанија црквеног поседовала је: 2 наруквице, појас, воз-
дух, дискос, звездице, 2 стихара ђачка.

 Црква је поседовала и нешто књига: Јеванђеље, 2 служевни-
ка, апостол, 2 охтоика, триод, пендикостар, 12 минеја, псалтир

Црква још увек није имала звона али је зато имала 690 гроша
у готовом. Поседовала је врло велико непокретно имање: 15
дућана начињених на месту црквеном а до 20 фати празна мес-
та. Дућани су били смештени у 6 кућа а имала је и 3 њиве од 8
плуга ораће земље. Ова дућанска места и ораћа земља, била је
под Турцима у власништву џамија, а по ослобођењу све је то
припало цркви.

Захваљујући овом непокретном имању гургусовачка црква
ће бити једна од најбогатијих цркава у тадашњој Србији.

За оно време црква је била украс вароши. Један допис у Ср-
пским новинама из 1851. године наводи да: „ .. као највећи ук-
рас вароши и сваког Србина у умиљење доводи, јесте велика и
прекрасна црква са три звона, а поред ње лепа школа и звонце
на њој“. 

Премда се обично наводи да је првобитни иконостас цркве
израдио Георгије Бакаловић из Сремских Карловаца, ученик
Стефана Гавриловића то није могуће јер као што смо већ виде-
ли иконе су већ биле готове 1836. године а у то време Бакало-
вић још увек није радио у Србији. Није искључено да је Бака-
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ловић, накнадно урадио још неку икону али свих 18
неопходних икона за иконостас је, као што рескосмо било го-
тово пре његовог доласка у Србију.

Књаз Милош, цркви је поклонио два звона. Средње звоно је
набавила Милана Пафкова а највеће звоно је поклон породице
Раје Дамјановића који је у Гургусовцу умро 1858. године.14

Као члан највишег законодавног и управног тела Дамјано-
вић је са још неколико чланова учествовао у познатој Тенкиној
завери која је била уперена против кнез Александра Ка-
рађорђевића. Пошто је завера рано откривена ухапшени су и
осуђени Стефан Стефановић, Павле Станишић, Паун Јанко-
вић, Радован Дамјановић, Цветко Рајевић и Милош Мрцаило-
вић. Дамјановић је био осуђен на смрт али је та казна, на ин-
тервенцију великих сила, замењена у доживотну робију. У
затвору у Гургосовачкој кули, умро је марта 1858. године Због
сумње да његова смрт није природна, по доласку на престо
Милоша Обреновића, ухапшен је фебруара 1859. године
штабс-капетан Теодор Петковић, тадашњи командант куле.
Иначе сама кула је по извршеним променама на српском пре
столу спаљена и разорена од огорченог народа.15

Тимочкој епархији средином XIX века има мало података
па зато овог пута објављујемо два врло занимљива документа
из 1854. године у којима се даје стање у њој у периоду 1851. до
1854. године. У документима је реч о извештајима конзисте-
рије Епархије тимочке.

14.  С. Мачај, Грађа за топографију Округа књажевачког са картом, Гласник
СУД св. XIX, Београд 1866, 316
15.  Србске новине од 19. фебруара 1859. године с. 84.
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Пошто у документима постоји много недоследности у пра-
вопису ми их дајемо у савременом правопису јер сматрамо да
немају никаквог посебног лингвистичког значаја.

Списак

Цркви до 1851. бивши, и од тог времена до сада подигнути;
свештенства и јеромонаха, ђакона мирског и монашког реда: и
обштежитељни монастира и мет[ос]и, у Епархији вдовс-
твујуће Епархије Тимочке налажећи се16

I Количество и имена цркви до 1851 бивши

I У протопрезвитаријату и окружију Крајинском

1. црнајска, 2. милановачка, 3. добранска,17 4. кладушничка,
5. сипска, 6. текијска, 7. подвршачка, 8. монастирачка,18 9. кла-
довска, 10. м. врбичка, 11. в. врбичка, 12. ртковска, 13. корбовска,
14. вањгска, 15. в. каменичка, 16. велесничка, 17. бордељска, 18.
грабовичка, 19. сиколска, 20. брестовачка, 21. метришка, 22. в.
псиковачка, 23. копривничка, 24. брусничка, 25. речанска, 26.
тамничка, 27. рајачка, 28. рогљевска, 29. мокрањска, 30. кобиш-
ничко – буковачка, 31. србовлашка, 32. радујевачка, 33. самари-
новачка, 34. праовска, 35. мањевска, 36. м. каменичка, 37. мија-
иловачка, 38. купусишка, 39. слатинска, 40. уровичка, 41.
вратњанска, 42. јабуковачка, 43. штубичка, 44. поповичка, 45.
трњанска, 46, неготинска, 47. глоговичка.

16.  АС – М – 1067/54, Списак Цркви
17.  Добра на Дунаву.
18.  Манастир Манастирица.
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Примечаније: Добрањска пак од неког времена присојушена
је Окружију Пожаревачком.

II У протопресвитаријату и окружију црноречком

1. зајечарска, 2. рготска, 3. златска, 4. подгорачка, 5. јабланич-
ка, 6. грљишка

Примечаније: У овом окружију у Бољевцу и Слатини од
1851. започете су цркве правити, но јошт нису довршене.

III У протопресвитаријату и окр. гургусовачком
1. Рашинска, 2. Лалинска, 3. Нишевачка, 4. Изворска, 5. Цр-

нољевачка, 6. Манојличка, 7. Васиљеска, 8. Жлнска, 9. Зуничка,
10. Гургусовачка

Примечаније: врбичка као ново озидана свршена је, но јошт
није спремљане за отправљање свете литургије.

IV У протопресвитаријату и окр. алексиначком

1. Алексинац, 2. Бањска, 3. Браљинска, 4. Јошаничка,19 5. Под-
горачка, 6. Ражањска, 7. Црковачка20

Ваше Високопреосвјаштенство21

19.   “Стародревна” црква Св. Димитрија се налази у селу Јошаници код Соко
Бање. Црква је обновљена 1836. године.
20.  Црковачка црква, посвећена Св. Троици налазила се изнад села Врмџе.
Ова “стародревна” црква, зидана каменом, била је обновљена негде на почет-
ку Првог српског устанка.
21.  АС – М – 1064/54, Писмо Консисторије епархије тимочке КНо 290
београдском митрополиту КНо 290 од 27. септембра 1854. године.
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По учињеном по височајшој од 3. тек. ЕНо 763 препоруки
распису получивши консисторија од надлежног протојереја и
настојатеља извјестија, овдје у изводу стваља, даје:

1. У овој дијецези до 1851. године било 81 црква, од кои су 5
покварене и за службу неспособне постале, од тога пак време-
на две су изнова почете у окр. црнорјечког подизати, но до да-
нас још нису свршене.

2. Од мирског реда свештеника налази се 97 и 1 диакон, а је-
ромонаха са старјешинама число 15 без иједног диакона.

3. Обштежителној монастира има три и два метоха.

4. Оправке што су по манастирима чињене, су сљедујуће:

а. у мон. Св. Роману покривена са тенећом и кречом омаза-
на; подигнута је једна на три боја од камена звонара, и једно
зданије с две келије и великом трапезаријом.

б. у мон. Букову поправке су око цркве, обштежитељског и
прочи зданија чињене; прошле пак године подигнуто је изно-
ва једно за млађе здање с једном собом, кујном, ћилером и ве-
ликом фуруном за пецуво хљеба.

в. у метоху Св. Троица поправљена је црква и једно ново зда-
ние са две келне и једном трапезаријом подигнуто.

О чему непропушта консисторија у понизности ваше висо-
копреосвјаштенство извјестити.

27. септемвра 1854

Консисторија

у Неготину вдовљујуће Епархије Тимочке

КНо 290 
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Капитал књажевачке цркве је око 1865. године износио
160.000 гроша у готовом новцу и под сигурним интересом. По-
ред тога црква је поседовала и непокретна добра.22

Звоник са сатом подигнут је на цркви 1866. године.

Средином шесдесетих година XIX века у сврљишком срезу
било је свештеника у: Нишевцима, Пирковцима, Извору, Гр-
бавчи, Лозану и Црнољевици. У тимочко – заглавском срезу у:
Балинцима, Јаковцу, Васиљу, Соколовици, Заграђи, Бучју,
Ваљевцима, Дебелици, Балановцу, Боровцу и Штрпцима. По-
ред тога у Књажевцу је служио окружни протојереј са једним
капеланом и једним свештеником.23

Око 1865. године у књажевачком округу мирске цркве су би-
ле. св. Ранђелска, Нишевачка, Лалиначка, Изворска, Црноље-
вичка, Манојличка, Жлнска, Васиљска, Врбичка. Постојале су и
мање капелице у Дебелици, Бучју, Новом – Кориту и Кожељу.
Постојала су и два манастира: Суходолски или св. Богородице
и доњо Каменички или св. Тројице. У првом је обитавао игу-
ман са два брата и једним монахом а у другом наместник с јед-
ним братом. Постојала су још два манастира: св. Ранђелски и
св. Петра али су оба у мирске цркве преобраћени.24

За време српско–турског рата 1876. године, Књажевац је пот-
пуно спаљен, тада је страдала и црква. Обновљена је 1878. годи-
не, а нови иконостас је израдио сликар Никола Маринковић,
такође из Сремских Карловаца. У ризници књажевачке цркве
чува се Јеванђеље из 1805. године, сребрни крст из 1866.  и две
иконе, остаци старог иконостаса, из 1835. године.

22.  С. Мачај, Грађа за топографију Округа књажевачког са картом, Гласник
СУД св. XIX, Београд 1866, 317
23.  Исто
24.  Исто
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Интересантно је да је XIV пешадијски пук 17. јануара 1901.
године славио своју славу као дан успомене на дан када је књаз
Милош Обреновић назвао тадашњу варош Гургусовац у Кња-
жевац.25

ANNEX GURGUSOVAC CHURCH HISTORY IN XIX CENTURY

Records from the 1783/4th preciselly record Gurgusovac as a military
fort with palisades and a cannon, with 46 Turkish and 120 Christian
homes.

First Serbian Rebellion came in Knjaževac area at 1807 when Hajduk
Veljko ateccked Gurgusovac, but he could not conquer it until the Ser-
bian-Russian victory in Malajnica. After the Serbian defeat in Čegar,
Turks again conquered Gurgusovac. With the capitualation of Serbia
1813, capitulated Gurgusovac, which was again connected Vidinski
pašaluk, until the liberation from the Turks and its association the Serbia
1833. The town inherited Gurgusovac Tower, the prison for political pris-
oners, known as “The Serbian Bastille”. The tower was burned by order of
Prince Miloš Obrenović, so in his honor, the citizens 1859. change the
name of town in Knjaževac.

Difficult economic situation after the war and new taxes for railroad
Belgrade - Niš and for military weapons, as well as immediate political
situation in the country, led to a revolt Timočka buna 1883. godine. The
immediate cause of revolt was collection of weapons from the national
army and the rebellion swept Knjaževac and Knjaževac discrict in Octo-
ber 1883., and one of the initiators of the rebellion were Aca Stanojević
from Knjaževac.

Orthodox Church in Knjaževac (Gurgusovcu) 1835. godine was built
and dedicated to the St. George. St.George lived in the Roman Empire dur-
ing the Emperor Diocletian, who was known for his persecution of Chris-
tians. St. George was, despite a huge haslles, preached Christ and the

25.  Службени војни лист бр. 2 од 14. јануара 1901. г.
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Kingdom of Heaven, and Emperor Diocletian ordered his execution. He
was executed on 6. May (30 April) 303. and that day is celebrated in his
name.

Knjazevac municipality took this day - 6 May Day of Saint George - for
his Patron Saint Day. Host in this day in Knjaževac is the Mayor. On that
Day, in the Church of Saint George, is held an Episcopal liturgy,cutting
Patron Saint holly cake, and piligrimage. For celebrating this Day the Mu-
nicipalty organizes scientific, sporting, cultural, art and children's events,
visit shrines and monuments and other activities by the program commit-
tee for celebrating the Municipal Patron Saint Day.


