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ЦРКВЕ У ОКОЛИНИ СВРЉИГА САГРАЂЕНЕ 
ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Небојша Ђокић, Слађана Митровић
Српски научни центар, Београд

e-mail: ndjokic05@gmail.com, sladjimitrovic@gmail.com

Апстракт: У тексту су побројане и описане цркве, у околини Сврљига, саграђене до Првог 
светског рата. Обрађени су храмови: манастир Св. Арханђео (рашинска црква) и цркве 
лалинска, изворска, црнољевачка, нишевачка, манојличка и грбавачка. Посебна пажња је 
посвећена манастиру Св. Арханђела као најзначајнијем духовном центру сврљишког краја.

Kључне речи: Сврљиг, Српска православна црква, црква Свете Параскеве на Врелу код 
Извора, црква Успења Пресвете Богородице у Црнољевици, црква Свете Тројице у селу 
Грбавче, Лалинац црква Светог Николе, Манојлица црква Св. Константина и Јелене, Нишевац 
црква Светог Илије.

Abstract: The paper listed and described churches in the vicinity of the town Svrljig built until the 
First World War. The following churches are described: the monastery of St. Archangel (Raschinska 
church) and church in the villages Lalinci, Izvor, Crnoljevo, Nishevac, Manojlica and Grbavche. 
Special attention was paid to the monastery of St. Archangel as the most important spiritual center 
of the region of Svrljig.

Key words: Svrljig, Serbian Ortodox Church, St. Paraskeva in Izvor village, Church The Dormition 
of the Mother of God in Crnoljevica village, St. Trinity church in Grbavče village, St. Nicholas in 
Lalinac village, St. Constantine and Helena in Manojlica village, St. Elijah in Niševac village.

УДК  271:726.033(497.11-11)
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У време пописа цркава и манастира у Књажевини Србији 1836. године, у 
околини Сврљига су постојала само 3 црквена храма: манастир Св. Арханђела и 
цркве у Извору и Црнољевици.1 Петнаест година касније, 1851. године, било их 
је шест: Рашинска (манастир Св. Арханђела), Лалинска, Нишевачка, Изворска, 
Црнољевачка и Манојличка.2 Када је Мачај писао о Књажевачком округу 1866. 
године појушче су биле исте те цркве као и 1851. године. Мачај наглашава да је 
Св. Ранђелска црква некада била манастир. Свештеници у Сврљишком срезу су 
живели у Нишевцу, Пирковцу, Извору, Грбавчу, Лозану и Црнољевици.3

МАНАстИР св. АРХАНђеО КОд ПИРКОвцА

Црква некадашњег манастира Светог Арханђела лежи северозападно од 
Сврљига, између села Пирковца и Попшице, поред Рашиначког потока, притоке 
Топонице. Манастир је у атару села Пирковца, километар и по јужније од насеља, 
у подножју мањег узвишења и у изванредном шумовитом амбијенту.

Манастир, готово сигурно потиче из средњег века. Наиме, већ у првом по-
писном дефтеру из 1455. године, у саставу тимара сврљишког кадије (чије се име 
не наводи) налази се поред села Рашанице,4 Хрсовца5 и Брекунова6 и мезра Ар-
хангел, за коју је назначено да је пуста.7 Мезра Архангел је, вероватно, манастир 
Светог Архангела, који је у међувремену опустео, као и његово имање.8 Да је реч 
управо о манастиру Светог Архангела потврђује нам Опширни попис видинског 
санџака 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.9 Иначе, 

1  АС – ДС – IIБфIНо30/836, Списак Цркви находећи се у Исправничеству Гургусовачком Окружија Бањског, 
и описаније сваке цркве понаособ у целом њеном Состојанију.

2  АС – М – 1067/54, 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 
вдовствујуће Епархије Тимочке налажећи се.

3  Стеван Мачај, Грађа за топографију Округа књажевачког са картом, Гласник Српског ученог друштва 19, 
Београд, 1866, 317.

4  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 санџака из 
1478/81. године, у: Miscellanea 2, Београд, 1973, 139 – 140, нап. 60.

5 Данас Рсовци у Сврљигу. Душанка Бојанић, н. ч, 137 –138, нап. 56.
6  Данас не постоји и није познато где се тачно налазило. Можда је реч о селу Преконози. Душанка Бојанић, 

н. ч, 138 – 139, нап. 58.
7 Д. Боянич – Лукач, Видин и Видинският санджак през 15-16. век, София 1975, 78, тимар 116.
8  Бранка Кнежевић, Манастири у источној Србији по турским пописима из XV и XVI века, Зборник за 

ликовне уметности 21, Нови Сад, 1985,317.
9 Душанка Бојанић, н. ч, 137 – 140.
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сам манастир је тада, око 1478. године, поседовао једну кућу, која је тимарнику 
доносила око 1015 акчи прихода годишње, као и пашњаке у личном коришћењу, 
од којих је приход износио 134 акче.10 Манастир је свакако обновљен између 1455. 
и 1478. године, када је први пут обухваћен пописом, што проистиче из изричите 
назнаке да је „изван пређашњег дефтера”.11

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.12

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 прекречении послао их 1860. године Српском ученом 
друштву. Ове преписе натписа је објавио Љуба Стојановић13, али је нагласио да 
услед местимичних празнина 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. година. 

Изкождением (!) ωца и поспѣшением сына и сьврьшением светаго доуха сь-
зида се сы светїи и божественїи (!) храмъ свàтих (!) архистратига Михаила и Га-
врила и прочих силь безпльтнихь при ȣмнȣ (!) Маркȣ и пописа нихь ȣмнȣ IÔωаннȣ 
трȣдомь и послȣшаниемь (?) рабь божихь Станимира Чочича (?) и сына его IÔωана 
и ...... ще[ре его?] Гюре ѿ Рȣдника и Радослава Радивоевин(к?)а ... и кто що прило-
жиль .... га14

Изкождениемь ωтца и поспѣшением сына и сьврьшениемь светаго доуха по-
писа се сïе трȣло светаго архïстратига Михаила и Гаврила трȣдомь и потьщаниемь 
раба божïа презвитера Иωнна и брата его М... е.. е.. о... з.... крȣгь сльнцу •k÷•œ÷•, 
лȣнѣ•éñ×•, индиктñωн•œ÷•, мѣсеца июла•i×ñ• дьнь.15

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 Јована и ћерке..., затим Ђуре од 
Рудника и Радослава Радивојевића. Из текста следећег натписа произилази да је 
кубе исликано трудом презвитера Јована и његовог брата М.... Текст се завршава 
датумом поменуте радње.

Интересантно је да су пописивачи који су пописивали цркве и манастире 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 

10 Исто,140.
11 Душанка Бојанић, н. ч, 140; Бранка Кнежевић, н. ч, 1985, 317.
12 Д. Боянич – Лукач, Видин и Видинският санджак прес 15-16. век, София, 1975, 135, тимар 173.
13 Љуба Стојановић, Стари српски записи и натписи књига I, Београд, 1902, бр. 433 и 434.
14 Исто, бр. 433.
15 Исто, бр. 434.
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грађен или је био само обновљен.16 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 Пирко-
вца, на месту које одговара његовом географском положају.17

Пописивачи су 1836. године18 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. Био је сазидан од доброг материјала, али је 
те 1836. године захтевао велику „репарацију” како на цркви тако и на ћелијама, јер 
су се ћелије биле готово срушиле.

У то време, 1836. године, манастир је од црквених утвара имао један путир 
са кашиком, једно звонце, три чирака на престолу, два сребрна и 6 калајних кан-
дила, 15 калајних кандила „батал”, 6 икона и ново распеће, једну нову и 3 старе 
кадионице, 8 великих чирака и један појелеј. Од црквених одејанија манастир је 
имао две одежде, један 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 Апостол, један Служевник, је-
дан појас (?), један Пентикостар, два Октоиха, један Псалтир, један Часослов, један 
Полустав и један Требник мали.

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

Са друге стране, манастир је располагао релативно великом покретном и 
непокретном имовином. Од покретне имовине манастир је имао: 3 вола и кола, 2 
коња, 3 краве, 2 телета, 6 оваца и коза, 30 јагањаца, 3 бакрача, 3 тенџере са закло-
пцима, 3 тепсије, један легењ, један ибрик, 6 саана, један сач, 3 мотике, један тр-
нокоп, једне вериге, две секире, 2 косе, једну галву (?), 2 каце, 8 ком. буради „сит-
ни 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 (укуп-
но 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 искључи-
во млело само за потребе манастира. 
16  АС – ДС – IIБфIНо30/836, Списак Цркви находећи се у Исправничеству Гургусовачком Окружија Бањског, 

и описаније сваке цркве понаособ у целом њеном Состојанију, лист 195. число 6.
17  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 карти која носи наслов Übersicht des Kriegsschauplatzes in Alt-Serbien und 
Albanien 1689. Размера је 1: 864.000. Детаљније о овој карти видети у споменутом раду Р. Веселиновића и 
раду Б. Кнежеви, н. ч, 319, нап. 83

18  АС – ДС – IIБфIНо30/836, Списак Цркви находећи се у Исправничеству Гургусовачком Окружија Бањског, 
и описаније сваке цркве понаособ у целом њеном Состојанију, лист 195. число 6.
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На крају, комисија је навела да је манастир задужен меницом са 421 грошом 
чаршијским.19

У манастиру је те 1836. године пребивао само један јеромонах – Силвекој 
Јовановић, кога је још 27. маја/7. јуна 1789. године рукоположио у Скопљу митро-
полит Захарија.20

У то време, при манастиру су постојале четири парохије: белопоточка, грба-
вачка, давидовачка и пирковачка.

У белопоточкој парохији је 1836. године јереј био Милојко Стојковић, који је 
и живео у Белом Потоку. Њега је 17/29. јануара 1826. године рукоположио епископ 
Антин у Видину. У то време, јереј Милојко је имао и синђелију на парохију.21

У давидовачкој парохији је јереј био Величко Јанкуловић, који је живео у 
Давидовцу и кога је још 1/12. јануара 1800. године рукоположио епископ Јеремија 
у Видину. Величко је имао синђелију на парохију.22

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 Види-
ну. Живко је имао синђелију на парохију.23

На Грбавачкој парохији је јереј био Петар Николић, који је живео у Грбавчу 
и кога је 16/28. маја 1828. године рукоположио епископ Герман у Видину. Петар је 
имао синђелију на парохију.24

Манастир је 1836. године припадао окружју Гургусовачком. 
Да добијемо најранији комплетан пресек стања у цркви у Књажевини Ср-

бији, 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 при-
надлеже, колико кућа у ком селу, и колико душа имаде, к’ тому који су манастири 
без парохије и који су у мирске цркве преобраћени,25 Списак свештенства монаш-
ког и мирског реда у целој Србији године 1836. те26 и Списак цркви находећи се у 
окружју и описаније сваке цркве понаособ и њеном состојанију27 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 

19 Исто.
20  АС – Државни Совјет – РНо 196/837, Списак свештенства монашког и мирског реда у целој Србији године 

1836. те, IV Епархија Тимочка, лист. 59, число 5.
21  АС – Државни Совјет – РНо 196/837, Списак свештенства монашког и мирског реда у целој Србији године 

1836. те, IV Епархија Тимочка, лист. 78, число 47.
22 Исто, число 48.
23 Исто, число 49.
24 Исто, число 50.
25 Архив Србије – Државни Совјет – РНо 196/837.
26 Архив Србије – Државни Совјет – РНо 196/837.
27 Архив Србије – Државни Совјет – II БфIНо30/836.

Н. Ђокић, С. Митровић Цркве у околини Сврљига саграђене до Првог светског рата
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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”28 који је написан 31. 
марта/12. априла 1837. године у Крагујевцу.

„Списак свих у Србији наодећи се монастира,...” је настао последњи и саста-
вљен је на основу података добијених из претходна два документа. Видећемо дру-
гом приликом колико је било нејасноћа, чак и у званичним 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 незванич-
но, 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 набраја 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 коментарисање осталих докумената 
које намеравамо да објавимо.

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, 580 – та-
бела). Међутим, овај објављени сумарни извод може да упути на сасвим погрешну 
слику и то управо у случају манастира Свети Архангели. Узмимо само један при-
мер. У „Списку свих у Србији наодећи се монастира, ...” спомиње се и манастир 
Св. Архангела између села Пирковца и Попшице, недалеко од Сврљига. Бранка 
Кнежевић у већ спомињаном раду, у коме говори о манастирима у источној Србији 
по османским пописима из XV и XVI века користећи управо сумарни списак који 
је објавио Т. Ђорђевић, наводи како је Св. Архангео, између 43 манастира колико је 
1837. године било 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.29 Међутим, да је користила оригинални списак који сада објављујемо виде-
ла би да то није баш тако. У ствари, од 26 села, 527 домова и 4610 душа, под самим 
манастиром је било само 9 села, 127 домова и 957 душа, а све остало су опслужи-
вала три мирска свештеника као своје парохије, премда је и њима манастир био 
парохијска црква. Такође, да је користила и преостале документе добила би још 
другачију слику од оне коју је могла добити само на основу списка објављеног од 

28 Архив Србије – Државни Совјет – РНо 196/837.
29  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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стране Т. Ђорђевића.
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 парохије и који су у мирске цркве преобраће-
ни”, урађеном 31. марта/12. априла 1837. године у Крагујевцу30, манастир је имао 
парохију коју су чинила 26 села. Протопресвитер Милојко Стојковић је држао 8 
села и то: Плужина (44 кућа, 387 душа), Мишевци (43 куће, 436 душа), Варош (20 
кућа, 170 душа), Брестовац (3 куће, 26 душа), Топла (12 кућа, 114 душа), Бели по-
ток (36 кућа, 395 душа), Бежиновци (5 кућа, 49 душа) 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 
Јанковић је држао 5 села и то: Галибабинци (37 кућа, 364 душа), Давидовци (23 
кућа, 211 душа), Радмирово (13 кућа, 94 душа), Шлива (9 кућа, 85 душа), Копај 
кошара (12 кућа, 92 душе), тј укупно 94 куће и 846 душа. Под сам манастир је 
потпадало 9 села: Попшица (24 кућа, 188 душа), Пирковци (6 кућа, 38 душа), Гои-
мановци (9 кућа, 64 душа), Лабуково (13 кућа, 95 душа), Раденковци (19 кућа, 158 
душа), Новосел (7 кућа, 133 душа), Језеро (19 кућа, 133 душа), Преконози (13 кућа, 
89 душа) и Рсовци (17 кућа, 128 душа), тј укупно 127 кућа и 957 душа.31 Манастир-
ски храм је био парохијска црква за укупно 527 кућа и 4610 душа.

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

Изнад улазних врата цркве је натпис у коме пише: 
„† │ ХРАМ СВ АРАНЂЕО │ ПОДИГНУТ У ВРЕМЕ НЕМАЊИЋА │ ОБНО-

ВЉЕН 1857. ГОД. ПРИЛОГОМ ОД НАРОДА │ ПОД ВЛАДОМ КЊАЗА АЛЕК-
САНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА │ ПО ПАЉЕН ОД ТУРАКА 1876 ГОД │ ОСВЕЋЕН 
ЕПИСКОПОМ ТИМОЧКИМ МЕЛЕНТИЈЕМ │ 1896 ГОД ОВАЈ НАДПИС ПОДИ-
ЖУ │ ЈОВАН ПОПОВИЋ СВЕШТЕНИК │ ТУТОРИ МИЛАН СТОЈКОВИЋ │ 
ЈОВАН МИЛОЈКОВИЋ МИЛАН ЦВЕТКОВИЋ.“

Феликс Каниц се приликом боравка у књажевачком и сврљишком крају 1864. 
године задржао на разгледању и опису цркве бившег манастира Светог Арханђела. 
Он је том приликом забележио предање да су манастир подигла браћа Радивојевић 
из рударске вароши Рудника. Из натписа на северној страни цркве сазнао је о пре-
правци коју је на овој малој грађевини централног типа извео грађевински орган 

30  Архив Србије – Државни Совјет – РНо 196/837, „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” урађен 31. марта 
1837. године у Крагујевцу.

31  Архив Србије – Државни Совјет – РНо 196/837, „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” лист 101.

Н. Ђокић, С. Митровић Цркве у околини Сврљига саграђене до Првог светског рата
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округа 1863. године. Том приликом је окружни инжињер избио зид нартекса, сру-
шио зидану олтарску преграду, премазао старе профиле и урезао широке квадрат-
не прозоре у византијску грађевину са полукружним отворима. Кубично постоље, 
на коме почива осмострани тамбур кубета, ослања се на подупираче у наосу који 
има квадратну основу са полукружним бочним апсидама. Ова надградња засеца 
сводове апсида. Између главног брода и олтарске апсиде налазила се камена пре-
града која је (по Каницовој обавештености) била једина те врсте у Србији. Још су 
видљиви остаци стубова који су одвајали царске двери од бочних улаза, а препо-
знају се и носачи лукова који су их повезивали. Зидану преграду заменио је богато 
исликан и позлаћен дрвени иконостас. Од преправке су била сачувана два богато 
профилисана и украшена свећњака, висока 1,37 м, чији се стуб складно развија из 
осмостраног подножја. Своје излагање Каниц је допунио цртежом основе и спољ-
ним изгледом цркве Св. Арханђела.32 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.33

О цркви Св. Арханђела или Рашанској цркви М. Ђ. Милићевић пише како је 
преправком из 1865. године (?) изгубила првобитни облик, а нестали су и записи 
о ктиторима и времену њеног настанка, које се по предању везује за браћу Вују и 
Грују из Рудника.34

Нешто пре обнове, 1857. године, покренута је иницијатива да се у њој отво-
ри школа. Начелство округа гургусовачког је 1852. године писало молбу Попечи-
тељству унутрашњих делада одобри отварање школе. Школа је исте године почела 
да ради при манастиру Светог Аранђела и била је трећа по реду у сврљишком сре-
зу, након школа у Нишевцу и Црнољевици.35 Већ 1855. године се наводи да су шко-
ле у Црнољевици и при Светом Аранђелу биле од чврстог материјала, па се по томе 
може и закључити да је већ тада школа имала посебну зграду поред манастира.

Зграда старе школе је урушена, а тренутно се гради нови конак.
Током рата 1876. године страдао је манастир, заједно са оближњим селима.36

32  F. Kanitz, Reise in Süd – Serbien und Nord – Bulgarien, ausgeführt im Jahre 1864, Wien, 1868, 26 – 28, Taf. 
III, Fig. 1, Fig. 2. О Св. Арханђелима је писао и у другим делима: Serbien, Historisch-etnograhische Reise-
studien aus den Jahren 1859-1868, Leipzig, 1868, с. 305, 307 и 309–311,као и у преведеној 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 првопоменутој књизи. По њима је арх. Војислав Матић израдио цртеже за рад Бранке 
Кнежевић, Манастири у источној Србији по турским пописима из XV и XVI века, Зборник за ликовне 
уметности 21, Нови Сад, 1985, 318.

33  С. Мачај, Грађа за топографију округа књажевачког са картом, Гласник СУД, књ. II, свеска XIX (старог 
реда), Београд, 1866, 317.

34 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд, 1876,836-837.
35  Школе у Црнољевици и Нишевцу су прорадиле годину дана раније, тј. 1851. године. Црква при Св. 

Аранђелу се званично водила као Пирковачка. М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд, 1876, 845.
36 Јован Мишковић, Књажевачки округ (са картом), Гласник СУД, књ. XLIX, Београд, 1881,89.
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Иконостас је из 1896. године, а израдио га је Лазар Крџалић из Београда, 
ученик руских сликарских школа.37 Након постављања иконостаса, црква је поно-
во освећена те 1896. године.

Пре Другог светског рата веће радове на цркви је извео поп Благоје Попо-
вић, који је 1925. године покрио цркву лимом, а од тада датира и парохијски дом на 
коме је као година изградње наведена 1927. година.

Садашњи живопис на зидовима рађен је у секо-техници и потиче из 1941. 
године, али се испод њега назиру старије фреске.

Манастир је поново оживео кад је у њега, из Ирига, 2002. године дошао је-
ромонах Варнава (данас архимандрит Варнава). На манастиру је скинут дотрајали 
лим постављен још 1925. године и стављен је нови, бакарни кров, а уређена је и 
фасада. Манастирско домаћинство гаји стоку, обрађује земљу и само се издржава 
својим радом и прилозима.

Испод олтара саме цркве налази се бунар, а испод манастира извор Свете 
Петке, за који се прича да је лековит и да исцељује. Вода је, према речима игумана 
Варнаве, испитивана и доказано је да је лековита. Пијаћа је, регулише крвни при-
тисак, добра је за нерве, алергије, а употребљавају је и неверујући. Интересантно 
је да се вода са овог извора никад не замути, а многи од верника је освештану чу-
вају у посебном кутку у кући.

У самом манастиру налази се неколико реликвија. Међу најзначајнијима 
су риза са моштију Свете Петке и икона Мајке Божије Брзопомоћница са Свете 
Горе, за коју се верује да има чудотворно дејство и да помаже тешко оболелима и 
људима у невољи. Мештани и верници потврђују да су овде многи оздрављали, 
добијали пород након дуго времена, а игуман Варнава тврди да је и урамљена сли-
ка патријарха Павла почела да мироточи. Бројни верници долазе из свих крајева, 
аутобусима, самостално и организовано.

цРКвА свете ПАРАсКеве НА вРелу КОд ИзвОРА

Извор је ратарско-сточарско сеоско насеље разбијеног типа, на (500 m) 
десној страни Изворске реке, притоке Сврљишког Тимока, 10 кm северо-источно 
од Сврљига.38 Претечу данашњег села чини заселак Село. Премештање и форми-
рање нових заселака – Тројице, Реке и Грци, почело је крајем друге деценије XX 
века. Између засеока Тројице и Реке налази се Селиште, првобитна локација сада-
шњег насеља. Убраја се у стара села. Помиње се 1478. и 1481. у османским дефте-
рима. Становништво је српско (слави Трнову Петку и др.).
37  Крџалић је учио црквено сликарство у Московској Сергијевској лаври од 1879. до 1884. године. У Србију 

је дошао по завршеним студијама. Н. Кусовац, Српско сликарство XVIII и XIX века, Београд, 1987, 106.
38 Површина атара износи 2.260 hа. Село струју добија 1965. године, а водоснабдевање је индивидуално 
(извори, чесме и бунари). Има четвороразредну ОШ, месну канцеларију, здравствену амбуланту и др.

Н. Ђокић, С. Митровић Цркве у околини Сврљига саграђене до Првог светског рата
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Црква Свете Параскеве на Врелу код Извора налази се два километара југо-
источно од села, на мањем узвишењу, крај јаког извора названог врело, опкољеног 
бројним старим храстовима и јелама. Захваљујући томе што се налази на узви-
шењу, а и због величине храма, црква доминира овим крајем и видљива је с велике 
удаљености. 

Црква је грађена од камена и опеке, омалтерисана је споља и изнутра и пре-
покривена ћерамидом. Реч је о једнобродној грађевини са наосом и олтарским де-
лом са полукружном апсидом и две бочне певничке апсиде. Изнад наоса је висок 
звоник квадратне основе. Фасаде објекта и звоника оживљене су низом слепих ар-
кадица, постављених испод троделног кровног венца, а по вертикали су подељене 
са по два плитка пиластра, чији размак одговара унутрашњој подели цркве на наос 
и олтарски простор. Фасаде су, такође, оживљене и са по четири прозорска отвора, 
са полукружним завршетком и фином обрадом ивица, а на звонику је постављен по 
један прозор истог облика са сваке стране. Црква није живописана.

Иконе на иконостасу рађене су кад и црква. Радио их је, највероватније, Ми-
лија Марковић – аутор живописа и иконостаса цркве у Бољевцу, која је по архи-
тектури истоветна са црквом у Извору. 

Изнад улазних врата цркве налази се мања плоча са натписом: 
1866
MDCCCLXVI
M.O.III К.С.Ж.
С.Г. Г.В.
Година изградње цркве, 1866. године, дата је и арапским и римским бројем. 

Даља слова су скраћеница од натписа: Михајло Обреновић III књаз Србије жиља 
српског господар. Последња два слова је тешко разрешити.

И у Шематизму нишке епархије за 1900. годину се наводи да је црква Свете 
Параскеве у селу Извору саграђена 1866. године.39

Међутим, ово није прва црква у Извору, пре ње је постојала црква брвнара.
Попис цркава из манастира из 1836. године спомиње цркву у Извору пос-

већену Трновој Петки или Ермолају свештеномученику, који се слави 26. јула.40 
Црква се налазила на четврт сата хода од села Извора у „чистој“ долини и са прос-
траном портом. Пописивачи примећују да је место безводно. Црква је била са-
грађена од храстових брвана и покривена клисом, али је била у врло лошем стању 
– готово порушена. У то време, нико није знао када је црква саграђена, а није било 
ни натписа у цркви.

Црква је те, 1836. године имала, од црквених утвари: путир, звонце, чирак на 
престолу, кадионицу и два кандила. Од црквеног одејанија поседовала је: одежду, 

39 Глас – Црквени календар са Шематизмом нишке епархије за 1900. годину, Ниш, 1899, 57.
40  АС – ДС – IIБфIНо30/836, Списак Цркви находећи се у Исправничеству Гургусовачком Окружија Бањског, 

и описаније сваке цркве понаособ у целом њеном Состојанију, лист 196, число 7.



201

стихар, две наруквице, епитрахиљ, воздух, два дарка, дискос, звдездицу и анти-
минс. Од књига је имала само Минеј осмогласни. Црква није имала ни звона, ни 
новаца, ни покретног црквеног имања. Од непокретног имања црква је имала само 
једну ливаду за две косе око цркве. Комисија је приметила да је црква готово сру-
шена. јер је чак и темељ, а не само покривач,„издао“.41

Милан Ђ. Милићевић, у свом чланку Сврљишки одломци еванђелија и за-
пис од 1279. године42 наводи да је 1866. године у селу Извору, „на једно 2 ½ сахата 
источно од Сврљига“, приликом рушења старе цркве, нађено неколико листова је-
ванђеља, писаног на кожи, на старословенском језику српске рецензије. Из записа 
на крајњем листу, види се да је у лето 6787 (1279) „раб Божји Констандин а зовом 
Воисил“ писао ову књигу за „презвитера Георгија а зовом попу Радославу“ у граду 
Сврљигу.

Црква у Извору је тешко оштећена у Српско-турском рату 1876. године.
Црква је некада поседовала веома богату Библиотеку, чији је добар део 

књижног фонда уништен у немирним временима након Другог светског рата. Уте-
мељивач ове Библиотеке, донатор више од половине фонда, био је учитељ и свеш-
теник Филип Недељковић, који је службовао у цркви (1854 – 1891). Захваљујући 
њему, сачувани су црквени зборници који потичу углавном из средине XIX века (13 
минеја, 3 псалтира, 2 часловца, каноник, србљак, пентикостар, триод, велики збор-
ник, апостол, ирмологија, служебник, служба Св. Сави и Јеванђеље). Штампани 
су у Москви, Санкт Петербургу, Београду, Новом Саду и Сремским Карловцима, у 
периоду од 1836. до 1935. године.43

цРКвА усПењА ПРесвете БОгОРОдИце у цРНОљевИцИ

Црнољевица је ратарско, раније сточарско-ратарско, сеоско насеље збијеног 
типа, у подножју (на 420 m н.в.) Сврљишких планина (1334 m), између Врхчића 
(619 m) и Крајишта (552 m), на западу, и Сврљишког Тимока, на северо – истоку, 6 
кm југо- источно од Сврљига.44 Дели се на групе родовских кућа (Радоњини, Влат-
ковци и др.). Убраја се у стара насеља. Основана је у близини узвишења Градац, 
које се налази северно од данашњег села, где постоје делимично очувани остаци 
зидова које мештани називају Кула, Кулиште или Градац. Помиње се у османским 
дефтерима 1478. и 1481. год. Становништво је српско (слави Благи петак и др.).

41 Исто.
42  Милан Ђ. Милићевић, Сврљишки одломци еванђелија и запис од 1279. године, Гласник СУД ХХ, Београд, 

1866, 
43  Детаљније о библиотеци цркве у Извору видети у: Недељко Богдановић, Милан Ђорђевић и Ана 

Богдановић, Библиотека храма Преподобне Матере Параскеве: Извор код Сврљига. Ниш – Сврљиг, 2010.
44  Површина атара износи 813 hа. Село електрично осветљење добија 1961. године, а водоснабдевање је 

индивидуално (крашка врела и чесме).

Н. Ђокић, С. Митровић Цркве у околини Сврљига саграђене до Првог светског рата
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Црква Успења Пресвете Богородице је смештена у селу Црнољевици, које се 
налази у подножју сврљишких планина. У средишту села, крај регионалног пута 
Сврљиг-Бела Паланка, налазе се школа, црква и продавница.

На цркви се јасно уочавају две фазе градње. Од старог објекта је сачуван 
само стари олтарски део. Предњи део, припрата и наос, је порушен и изграђен 
нови, веома издигнут и неугледан. Дакле, није вршена обнова и реконструкција 
старе цркве,већ је једноставно дограђен потпуно нови део са металним улазним 
вратима. Од првобитне цркве остао је само олтарски простор саполукружном ап-
сидом. Стари део је много нижи и грађен је од камена и сиге, а препокривен ћера-
мидом.45

Шта знамо о старијој цркви?
Пописна комисија је 1836. године у селу Црњељевици затекла зидану цркву, 

чији је храм био Пренос моштију Св. Николе (9/22. маја).46 Црква се налазила на 
крају села, поред пута на узвишеном месту званом Браниште. На одстојању од по 
око пола сата око цркве су се налазила и села Белоиње, Гулијан и Округлица. Коми-
сији нико није знао ништа да каже о старини цркве, а није било ни натписа. Црква 
је била саграђена од доброг материјала, али је била веома мала, па је захтевала 
велику „репарацију“, на шта су околна села била спремна.

Црква је од црквених утвари имала путир, кашику, две кадионице и 3 кан-
дила. Постојале су и старе иконе и распеће. Није било ни црквеног одејанија ни 
књига. Црква није имала ни звона, ни новца на облигацији, ни покретног имања. 
Међутим, имала је 1000 гроша готовине. Од непокретног имања црква је имала 3 
косе ливаде око саме цркве, 3 плуга ораће земље на потезу званом Граниште, као и 
нешто стабала шљиве.47

Комисија је приметила да су парохијани, из околних села, сакупили 1000 
гроша готовине у циљу поправке цркве и спремни су дати још новца ако буде по-
требно да се црква у потпуности обнови.48

Као што ни комисија од пре 182 године није знала када је саграђена црква 
у Црнољевици и ми данас тешко можемо да дамо тачан одговор на то питање. У 
Шематизму нишке епархије за 1900. годину наводи се да је црква у Црнољевици 
„Успење Прсевете Богородице зидана у време Немањића“.49 С обзиром на то да 
је данас готово у потпуности напуштено схватање, о изградњи из темеља нових 
цркава у време османске владавине, извесно је да је црква саграђена пре пада под 
власт Османлија. Село се спомиње још у збирном попису Видинског санџака из 
45  Борислав Андрејевић, Споменици културе, Културна историја Сврљига II – језик, култура и цивилизација, 

Ниш – Сврљиг, 1992, 241 – 242.
46  АС – ДС – IIБфIНо30/836, Списак Цркви находећи се у Исправничеству Гургусовачком Окружија Бањског, 

и описаније сваке цркве понаособ у целом њеном Состојанију, лист 196, число 8.
47 Исто. Цео пасус у коме су дати подаци о непокретном имању је тешко читљив јер је текст „размазан“.
48 Исто.
49 Глас – Црквени календар са Шематизмом нишке епархије за 1900. годину, Ниш, 1899, 57
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1466. године под истим именом, као и у попису из 1836. године – Црнилевце. Те, 
давне 1466. године село је улазило у тимар Јакуба, сина Бахшије, потпадало је под 
Сврљиг и имало је 25 пореских глава и 5 неожењених. Дакле, као што видимо, 
село је средњовековно, па је сасвим извесно и црква из тог времена. По остацима 
и опису из 1836. године, црква је вероватно из времена пре деспотовине, али се то 
ипак не може са сигурношћу тврдити.

На територији југоисточне Србије радио је Павле Стојановић, који се из Га-
личника преселио у Пирот. Стојановић је образован према зографским правилима 
и на основу упутства из ерминије коју је поседовао.50 Он је, међу многим другим 
црквама, радио иконостас у Црнољевици код Сврљига 1881. године.51

У Црнољевици су се славили „Благи петак“ (после Ускрса) и „Св. Ранђел“ 
(Св. Арханђео Гаврило).52 Литије су ишле и на један и на други празник, с тим што 
су на Благи петак обилажени сви сакрални објекти (сва „мира дрва“), а на дан Св. 
Ранђела директно се, након окупљања испред цркве, ишло до места посвећеног 
овом свецу, без обиласка других „светих места“.

На Благи петакје окупљање било код цркве, да би се, затим, „уз друм“ стиза-
ло до места званог „Бара“, након чега следе„Ћитка“, „Крс“ („Св. Ранђел“), „Чапља“ 
и, на крају, поново – црква.

С друге стране, на дан Св. Арханђела Гаврила крстоноше прво обавијају 
цркву (три пута), одакле се право изађе на пут и иде се до крста посвећеног „Св. 
Ранђелу“, где се налазило и неколико освештаних стабалаи где се „седело цео дан“, 
а гости су долазили из више оближњих села: Белоиње, Извор итд.

Благи петак се славио три дана, а у литију се ишло првог дана, у петак; дру-
ги дан су долазили гости, а трећег дана је била игранка код цркве. Свети Ранђел 
се славио један дан. На месту „Ћитка“, током низа година, обредна поворка је, по 
правилу, наилазила на „цркварку“ Божику и њеног мужа. Кад дође литија, црквар-
ка падне на земљу и дуго нешто прича, тако да су се литије на том месту, често, 
задржавале и по читав сат (људи чекају да цркварка заврши и када се она подигне, 
онда се наставља литија).

цРКвА свете тРОјИце у селу гРБАвче

Грбавче је ратарско, раније сточарско-ратарско, сеоско насеље збијеног типа, 
на (550 m) заравни у подножју Калафата (837 m) и странама Грбавачке реке, између 

50  Види: М. Георгиевски, Опис на новооткриената ерминија од досега непознатиот македонски зограф Павел 
Стојановић од Галичник од 1869. година, Културно наследство X-XI (1983-1984), Скопје, 1987, 123 – 130. 

51  И. Николиќ, Дебарскиот зограф Павле Стојановиќ на територијата на југоисточна Србија (1870-1904), 
Културно наследство 22-23, Скопје, 1997, 237 – 241.

52  О литијама у Цнољевици детаљно видети у: Ивица Тодоровић, Прилог проучавању литија у сврљишком 
крају, Гласник Етнографског института САНУ, књ. XLVII, Београд, 1998, 103 – 120.
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Граца (609 m), Лиљака (727 m) и Бајтарице (724 m), 13 кm западно од Сврљига.53 
Обухвата пет махала (Горња, Доња, Лазаревац, Деспотовац и Станићи). Припада 
старим селима. Помиње се у турским дефтерима из XV века. Становништво је 
српско (слави Св. Јеремију и др.).

Испод локалитета Градац, у долини опкољеној оголелим брдима, код мањег 
слапа на сеоској речици Рипаљки подигнута је пре Првог светског рата црква, на-
водно, на темељима старијег сакралног објекта. Прилаз цркви просечен је кроз 
стену изнад Рипаљке. 

Према запису у Јеванђељу, штампаном у Москви 1895. године, који се чува 
у лалиначкој цркви, црква Св. Тројице у Грбавчу је „подигнута 1911. год. на месту 
где је некада био манастир“. Изнад улазних врата цркве, у малтеру је записано: 
„Храм св. Тројице подигоше сељаци села Грбавче својим добровољним прилогом 
и снагом 1911. Године“.54

Остаци старијег црквеног објекта нису видљиви. 
У порти се налази стари конак, са избаченим тремом на четири зида, склон 

паду и напуштен. Близу цркве је извор са лековитом водом, чија су својства већ 
доказана у лечењу бубрежних обољења.

Црква Св. Тројице је обновљена 1990. године. 
У селу се налази црквиште Св. Лазара са остацима старе цркве, делимично 

обновљене 1923. године.
На дан Св. Илије, 2007. године, у Грбавчу су постављена звона у новоподи-

гнутом звонику храма Светог Лазара, односно – сеоске цркве познатије под име-
ном Цркве Лазарице. Велико звоно сеоском храму су даривали мештани овог села 
и њихова месна заједница, а мање звоно и црквени барјак за другу сеоску цркву, 
посвећену Светој Тројици, даривао је црквени хор „Цар Лазар“ крушевачке цркве, 
који предводи др Зоран Ранђеловић, родом из Грбавча.

Село слави Русални или у народу звани ,,Благи петак“. Литије се одржавају 
крај обновљене цркве више села. Пошто цело село слави Русални петак, гости до-
лазе из суседних села и рођаци из Ниша и околних градова. У склопу сеоске славе, 
последњих година, у организацији Културног центра Сврљиг, организује се, од 19 
часова, културно-уметнички програм у центру села под називом „Нек’ се опет пе-
сма поје, нек оживи село моје“.

53  Површина атара износи 2.919 hа. Струју добија 1964. године, а водоснабдевање је индивидуално (чесме и 
локални водовод). Има четвороразредну ОШ, месну канцеларију, аутобуску станицу, откупну станицу за 
крупну и ситну стоку и др.

54  Борислав Андрејевић, Споменици културе, Културна историја Сврљига II – језик, култура и цивилизација, 
Ниш – Сврљиг, 1992, 221.
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лАлИНАц – цРКвА светОг НИКОле

Лалинац је ратарско, раније сточарско-ратарско, сеоско насеље збијеног 
типа, у северо-западном делу Сврљишке котлине, на (420 m) додиру кречњачких 
страна и језерског пода, с обе стране регионалног пута који повезује Сврљишку, 
Алексиначку и Нишку котлину, 11 кm северо-западно од Сврљига.55 Подељен је на 
12 махала (Дринци, Младенићи, Ценици, Власи, Качкетари, Пасуљци, Ламинци, 
Врдићи, Бранковци, Грци, Јонићи и Митерци). Поред села протиче Лалинска река, 
лева притока Сврљишког Тимока. Спада у стара села. Помиње се у турском попису 
из XV века под називом Лалинче (30 кућа). Становништво је српско (слави Петров-
дан, Трнову Петку и др.).

За цркву посвећену Успењу Пресвете Богородице у селу Лалинцу у Шема-
тизму нишке епархије за 1900. годину пише да је црква саграђена у време Не-
мањића.56

Црква Св. Николе се налази на крају села. Обновљена је 1925. године. Том 
приликом је цркви готово у потпуности промењен изглед. То је, данас, једнобродна 
грађевина са полукружном олтарском апсидом и звоником над припратом. Зидана 
је каменом и црепом, а покривена црепом.

Црква није живописана, а иконостас је рађен истовремено са црквом.
Изнад улазних врата записана је само година: „1924–1925. год.“
Храм је обновљен 2003. године.
У махали Дринци се налази заветни камени крст.

МАНОјлИцА – цРКвА св. КОНстАНтИНА И јелеНе

Манојлица је ратарско, раније сточарско-ратарско, сеоско насеље разбије-
ног типа, између Тиовице (740 m), Планинице и Габра (747 m), на (450 m) долин-
ским странама Манојличке реке, притоке Сврљишког Тимока, која извире у атару 
на месту званом Ждрело, 18 кm источно од Сврљига.57 Подељена је на 11 махала 
(Ђорђинци, Танинци, Џукљарци, Тулубанци, Миљковци, Тошонци, Пећинци, Са-
лило, Мала, Село и Росуља). Спада у стара насеља. Помиње се у турском попису из 
XV века, заједно са селом Брезовче, које је имало 37 кућа, 2 удовице и 8 неожење-
них. Становништво је српско (слави Спасовдан и др.).

55  Површина атара износи 1.992 hа. Село је електрифицирано 1965. године, а водом се снабдева са чесми, 
из копаних бунара и преко локалног водовода. Има осморазредну ОШ, месну канцеларију за три насеља 
(Копајкошара, Лалинац и Сливје), здравствену амбуланту, пошту, земљорадничку задругу и др.

56 Глас – Црквени календар са Шематизмом нишке епархије за 1900. годину, Ниш, 1899, 56 – 57.
57  Површина атара износи 1.211 hа. Село је електрифицирано 1965. године, а водоснабдевање је индивидуално 

(чесме и копани бунари).
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На месту званом Заједница, око 1,5 км источно од села Манојлице, крај ре-
чице а у подножју шумовитог узвишења, смештена је у дивном амбијенту црква 
Св. Константина и Јелене.

У ограђеној порти је многозеленила и старих храстова и борова. 
Црква је једнобродна грађевина са олтарском апсидом, која се пружа по чи-

тавој ширини и висини цркве. Црква није живописана. 
У Шематизму нишке епархије за 1900. годину пише да није познато када 

је саграђена црква Св. Константина и Јелене.58 Изнад улазних врата је оштећени 
запис у малтеру: „Храм цара Константина и царице Јелене обнови се 1848“. На 
прагу северних врата цркве записана је година 1938. У летопису цркве у Гулијану 
спомиње се црква „сц. цара Константина и царице Јелене у Манојлици 1848“. На 
основу доступне архивске грађе сасвим сигурно је саграђена пре 1851. године59, 
тако да податак о 1848. години одговара поузданим чињеницама.

Интересантно је да, по неким представама и предањима, црква у Манојлици 
чува традицију, тј. сећање на цара Константина и царицу Јелену. Наиме, по једном 
маштовитом казивању, „златари“(трагачи за златом) су пронашли и уз помоћ „не-
ког владике“ превели прастари запис у којем се говори о томе да је „град Есвер-
лин“ (данашњи Сврљиг) био највећи град у Србији. Због тога су ту и боравили цар 
Костадин (Константин) и царица Јелена, а успомену на њих, по овим златарским 
представама, чувају многа света места и записи: „Има три цркве у Нишевац, црква 
цара Костадина у Манојлицу, црква цара Костадина у Сврљиг“. По казивачу А. 
Младеновићу, град Есверлин се помиње у списима које је он лично нашао. Он 
помиње и цифру „од 500 до 600.000 становника“, колико је тадашњи град Сврљиг 
(„Есверлин“) имао (као што стоји „у тим старим записима“). По овом казивачу, 
„то су записи које смо нашли у неке књиге, у Нишевац-куле, у неку пећину, то су 
књиге на воштано платно, то нам превео један владика“. По веровању, у Нишевцу 
(„Нишевац-куле“) налазила се ковница цара Костадина („и сад стоје ту казани и 
наковањ“). У овој књизи, тј. записима се, по казивању, помиње и језеро које је, у 
сврљишкој области, постојало у време цара Костадина, а о чему наводно сведоче 
и многобројне алке за бродове које се данас могу пронаћи у овом крају, на разним 
местима. У истом спису (који има „око двадесетак страница“) помињу се и три 
магазе (цара Костадина).60

Крај цркве, ван ограђене порте, постоји зграда старог парохијског дома, са-
грађена највероватније средином XIX века. Сачувана је и стара дрвена звонара.

58 Глас – Црквени календар са Шематизмом нишке епархије за 1900. годину, Ниш, 1899, 57.
59  АС – М – 1067/54, 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 
вдовствујуће Епархије Тимочке налажећи се.

60  Детаљније видети у: Ивица Тодоровић, Митско злато – прилог проучавању митологије трагања за златом 
на примеру грађе из сврљишке области, Братство X, Београд, 2006, 113 – 134. О Есверлину видети стр. 
125 – 126.
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На улазним вратима храма стоји натпис на мермерној плочи: „Црква и зво-
нара обновљена 1989. године“.

У селу се налази и заветни крст на месту Боровац.
Интересантно је напоменути, да су у Манојлици, две групације (односно – 

два дела села) обилазиле два различита круга образована од сакралних објеката, 
славећи два различита празника – при чему пола села слави Ђурђевдан, а пола 
Спасовдан. Разлог за овакав начин слављења заветине у Манојлици налази се у 
чињеници да је Манојлица настала спајањем два, некада одвојена, села, која су, по 
свему судећи, ипак задржала унутрашњу кохезију и одговарајућу самосвојност.61

НИшевАц – цРКвА светОг ИлИје

У Нишевцу се налазило римско насеље Timacum Maius, а касније и средњо-
вековни Сврљишки град.

Нишевац је ратарско-сточарско сеоско насеље збијеног типа, на (350 m) ле-
вој страни Сврљишког Тимока, у подножју Богданице (792 m) и Малог врха (664 
m), поред железничке пруге Ниш – Сврљиг – Зајечар, 6 кm северно од Сврљига.62 
У близини села налазила се Сврљишка Бањица, која се први пут помиње 1565. 
године под називом Бања (у историјским изворима последњи пут се наводи у По-
жаревачком уговору о миру 1718). Нишевац спада у стара насеља. Помиње се и у 
турском попису с краја XV века, када броји 53 куће и 2 неожењена. Становништво 
је српско (слави Св. Илију и др.).

Северно од села, у подножју планине Богданице, налази се сеоска црква чија 
је кровна конструкција 1990. године била порушена. Црква и иконостас су теш-
ко страдали током Другог светског рата.63 Правоугаоне је основе, са пространом 
полукружном олтарском апсидом, засведеном полукалотом, са чије се северне и 
јужне стране налазе мања удубљења за проскомидију и ђаконикон. Скромни фа-
садни украс сачињавају радијално сложене опеке око прозорских отвора, који су 
као и портали лучно завршени. Црква је зидана је од притесаног камена, некада 
омалтерисана и окречена у бело. Храм је обновљен и поново освећен 2003. године.

По подацима из Шематизма нишке епархије за 1900. годину црква Светог 
Илије у Нишевцу саграђена је, од тврдог материјала, 1840. године.64

61  Ивица Тодоровић, Прилог проучавању литија у сврљишком крају, Гласник Етнографског института САНУ, 
књ. XLVII, Београд 1998, 115.

62  Површина атара износи 1.494 hа. Електрично осветљење добија 1968, а водом се снабдева из копаних 
бунара, са чесми и преко локалног водовода. Има четвороразредну ОШ, стару Гргурову воденицу, коју 
мештани називају „Турска воденица” и др.

63  У. Рајчевић, Сликар Милутин Бл. Марковић, Саопштења републичког завода за заштиту споменика 
културе Србије XVII, Београд, 1985, 222.

64 Глас – Црквени календар са Шематизмом нишке епархије за 1900. годину, Ниш 1899, 57.
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Према неким подацима, у тој цркви крштен је и Светозар Марковић.
Црква је обновљена 1890. године. Иконостас је 1900. године израдио Милу-

тин Бл. Марковић, један од сликара који је после учења у манастирским школама 
стекао више ликовно образовање. Он је у Кијеву 1889. завршио иконописну Лаврс-
ку школу, чији је старешина био јеромонах Теогнос. Потом је уписао „школу живо-
писа, вајања и неимарства“ у Москви 1895. године. По повратку из Русије запослио 
се као учитељ цртања у Гимназији краља Милана I у Нишу.65 Ту се и укључио у 
токове црквеног сликарства Краљевине Србије.

На звону је натпис: „ЛИВЕНО У КРАГУЈЕВЦУ 1902. ГОД. │ ЗА ВЛАДЕ 
ЊГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА I КРАЉА СРБИЈЕ АЛЕКСАНДРА I. │ У ВРЕМЕ Е 
ЕПАРХИЈСКОГ ЕПИСКОПА НИШКОГ ГОСПОДИНА НИКАНОРА, │ ЗА 
ЦРКВУ НИШЕВАЧКУ. ОВИХ СЕЛА: │ НИШЕВЦА, ДРАЈИНЦА, МИЉКОВЦА, 
ШЉИВОВИКА И МЕН....“

У унутрашњости, на северном зиду, постављена је 1922. године плоча у спо-
мен на пале у ратовима од 1912. до 1919. године.

У порти је црква и парохијски дом кога чини мађерница – кухиња и две прос-
торије за становање. Црквену порту окружује сухозид.

На платоу око цркве Св. Илије налажени су римски републикански денари. 
Поред цркве пронађен је и редак динар краља Драгутина.66

Према подацима из најстаријег османског пописа, насталог између 1478. и 
1481. године, у Нишевцу се помињу „поп Влчина“ и „Радослав брат попа“.

Постоји и предање да су „богци“ (божји људи — божјаци) и виле пренели 
цркву на ово место са једног другог, удаљенијег67: „На дан Св. Илије сакупе се 
људи код цркве на јутрење. Однекуд бану Турци па се народ растури по оближној 
шуми. Оне који су били унутра Турци исеку. Наредне ноћи спусти се силна магла 
да се прст пред оком није видео. А око поноћи чују људи из села неку буку као да 
неко нешто вуче планином. ‘Ајд, ајд’, одјекивало је кроз ноћ из магле. Кад сване и 
људи изађу изнад села виде да су од цркве остали само темељи, а кад чују црквена 
звона са сасвим другог места они се запрепасте. Пожуре тамо и нађу цркву. После 
се ‘сазнало’ да су ‘седамдесет богца’, уз помоћ вила ноћу однели цркву на Тимок, 
‘окупали је’, а затим пренели на ово место.“

У атару села Нишевац археолошки су потврђени остаци још четири старије 
цркве: Базилика – Црквина 4, село Нишевац, средњовековна црква; Црква св. Сте-
фана, село Нишевац, рановизантијска и средњовековна црква; Доња црквина, село 

65  У. Рајчевић, Сликар Милутин Бл. Марковић, Саопштења републичког завода за заштиту споменика културе 
Србије XVII, Београд, 1985, 219 – 220, 222.

66  Владимир П. Петровић, Војислав Филиповић и Славиша Миливојевић, Сврљишка област у праисторији, 
антици и средњем веку, Београд, 2012, 149.

67  Драгиша Петковић, Веровање и легенде о црквиштима у сврљишком крају, Развитак бр.6 (новембар – 
децембар)/1979, Зајечар, 1979, 72 – 74. Легенду „Преношење цркве Св. Илије у Нишевцу“ је казивала 
Петковић Вукадинка, рођена у Нишевцу 1929. године.
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Нишевац, средњовековна црква (темељни остаци две цркве); Горња црквина, село 
Нишевац, средњовековна црква.

Када говоримо о Нишевцу треба посебно нагласити да се, као што смо већ 
навели, Сврљишки град налази у атару овог села. Зато је готово сигурно да је у 
једној од нишевачких цркава писано чувено Сврљишко јеванђеље, иако је нађено 
у Извору.

Поред тога, од археолошких локалитета у Нишевцу треба споменути68: јуж-
но подграђе Сврљиг града и Бањица, село Нишевац неолит, енеолит, бронзано 
доба, антички период, византијски период, средњи век и турски период – подграђе; 
хумку на улазу у клисуру, село Нишевац, метално доба – некропола; локалитет 
Калница, село Нишевац, старије гвоздено доба, антички период – насеље.

Nebojša Đokić, Sladjana Mitrović
Serbian science center, Belgrade

CHURCHES IN THE VICINITY OF THE TOWN SVRLJIG
BUILT TO THE FIRST WORLD WAR

The paper listed and described churches in the vicinity of the town Svrljig built 
until the First World War. The following churches are described: the monastery of St. 
Archangel (Raschinska church) and church in the villages Lalinci, Izvor, Crnoljevo, 
Nishevac, Manojlica and Grbavche. Special attention was paid to the monastery of St. 
Archangel as the most important spiritual center of the region of Svrljig.

68  Детаљније, са старијом литературом, видети у: Војислав Филиповић, Праисторијска налазишта у околини 
Сврљига, Зборник – Народни Музеј Ниш, бр. 16 – 17, Ниш, 2008, 9 – 32.
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